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باتک تاصخشم 

 - 1340 هرهز ، مدقم ، ناوخا  هسانشرس : 

.مدقم ناوخا  هرهز  برع / رعش  هنییآ  رد  ریهطت  هیآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 أبن ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  276 يرهاظ :  تاصخشم 

 . هدیزگرب ياه  همان  نایاپ  تسورف : 

 : لایر 3-025-264-600-978  100000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  273 ؛ [ - 263  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

( ریهطت هیآ  .بازحا  هروس   ) ریسافت عوضوم : 

یبرع تایبدا  رد  نآرق  عوضوم : 

دقن خیرات و  یبرع --  رعش  عوضوم : 

3آ9 1392 فلا /BP102/654 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/18 ییوید :  يدنب  هدر 

3211106 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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233 متشه •••: نرق  نارعاش  - 2-7

233 ایارَس ••• نبا  رعاش :
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245 قوتعم ••• نبا  رعاش :

245 قوتعم •••: نبا  ِرعش 

248 مهدزاود ••• نرق  نارعاش  - 2-9

248 یمظاک ••• يرقُم  رعاش :

248 یمظاک •••: يرقُم  ِرعش 

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


251 احیسم ••• دنوخآ  رعاش :
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همدقم

هب ملسم  روطب  دراد و  تیمها  رایـسب  اهناسنا ، همه  رب  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  تیلـضفا  نایب  رد  ریهطت  هفیرـش  هیآ  هک  اجنآ  زا 
و دیدرت ، کش و  دروم  زین  لئاضف  رگید  زا  شیب  ببـس  نیمه  هب  دـماجنا ، یم  یمالـسا  هعماج  يربهر  يارب  ناشیا  ناحجر  يرترب و 
زا .تسین  يدـیدرت  نآ ، نیتسار  يانعم  تابثا  و  هیآ ، نیا  رد  شهوژپ  تیمها  رد  اذـل  تسا ، هتفرگ  رارق  يزرو  ضرغ  دـسح و  یتح 

(1) .تسا هدش  هتشون  یصاصتخا  روطب  عوضوم  نیا  رد  یبرع  یسراف و  نابز  هب  يرایسب  ياهباتک  ور  نیا 

ًاـصوصخ ریـسافت ، هـمه  رد  زین  و   ، (2) هداد صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  یمهم  شخب  عوـضوم  نـیا  رگید ، ياـهباتک  یخرب  رد  نـینچمه 
.تسا هدمآ  یلصفم  ياه  ثحب  ریهطت  هیآ  لیذ  هعیش ، ياهریسفت 

، مدرک یم  رکف  هلاسر  عوضوم  هرابرد  هک  لاس 1380  زیئاپ  ینعی  لبق  یتدم 

هتشر اب  هتشادن و  برع  تایبدا  هغبِص  طقف  هک  مبایب  یعوضوم  مدوب  دنمقالع 

یبرع نابز  هب  اهنت  تیب ، لـها  هراـبرد  هک  درب  یم  ماـن  باـتک  مرتحم 856  هدنـسیون  هیبرعلا » هبتکملا  یف  تیبلا  لـها   » باـتک رد  - 1
«. تیب لآ   » هسسؤم زا  انثارت »  » هلجم هب  دینک  هعجارم  زین  تسا و  ریهطت  هیآ  هب  طوبرم  اهنآ  زا  يرایسب  هدش و  هتشون 

هدـش ثحب  ریهطت  هیآ  هرابرد  هحفـص  زا 60  شیب  یناحبـس ، رفعج  خیـش  هتـشون  نآرقلا » میهافم   » باتک زا  مجنپ  دـلج  رد  ًـالثم  - 2
.تسا
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، قیقحت نیا  هیلوا  هدیا  هک  دشاب  بلاج  بطاخم  يارب  دیاش  .دشاب  طبترم  زین  دوب  ثیدـح  نآرق و  مولع  هک  بناجنیا  یلیـصحت  رگید 
، دارفا یخرب  مه  زاب  ریهطت ، هیآ  قادصم  رد  نشور  تایاور  همه  نیا  اب  دوش  یم  روطچ  هک  ردـقنارگ ، يداتـسا  اب  دوب  یثحب  هدـییاز 

تیاور ثیدح و  زا  ریغ  يریسم  زا  اهنآ ، لوق  لاطبا  ناکما  ایآ  و  دنا ! هدومن  نارهطم »  » قادصم دراو  ار  نارگید  ای  ص )  ) ربمایپ نانز 
ریدغ يارجام  مردپ  هک  هنوگنامه  دومرف : داهنـشیپ  ینیما ، همالع  ردقنارگ  دنزرف  یفجن  ینیما  دمحم  رتکد  داتـسا ، نآ  دراد ؟ دوجو 

نارعاش رعش  اریز  دیهد ، رارق  یسررب  دروم  شور  نیا  اب  ار  ریهطت  هیآ  زین  امش  هدومن ، تابثا  هدیـشک و  نوریب  برع  راعـشا  ِلد  زا  ار 
هب ندوب ، رکب  تهج  هب  تفرگ و  رارق  هدـنراگن  هجوت  دروم  رایـسب  ناـشیا  يداهنـشیپ  عوـضوم  .تسا  هعماـج  ياـه  تیعقاو  باـتزاب 

همه رد  دـیاب  دوب و  یلکـشم  رما  هچرگا  مدرک ، عورـش  ار  هلاسر  راـک  لاس 1381  ناتـسمز  دـش و  بیوصت  هاگـشناد  رد  زین  تعرس 
.دش یم  ادیپ  طبترم  تایبا  هدش و  وجتسج  برع  راعشا 

دـشاب و لدتـسم  نشور و  ثحب ، ات  مدرب  هرهب  یناوارف  ریـسافت  دایز و  ياهباتک  زا  دوب ، ریهطت  هیآ  دوخ  یـسررب  هک  لوا  لـصف  يارب 
هب هک  یتایبا  ...و  ارعـش  ياه  ناوید  یناغالا و  هعیـشلا و  نایعا  قحلا و  قاقحا  زین  ریدغلا و  تادـلجم  رد  وجتـسج  اب  مود ، لصف  يارب 
اب يا  هدرتسگ  قیقحت  هدشن و  لفاغ  زین  نآ  هدنیارـس  زا  رعـش ، هب  هجوت  رب  هوالع  .دش  يروآ  عمج  تشاد  طابترا  رهیطت  هیآ  اب  یعون 

نامز رـصع و  زین  یملع و  یعامتجا و  تیعقوم  بهذم ، هیحور ، اب  هدـنناوخ ، ات  مداد  ماجنا  رعاش  ره  هرابرد  ددـعتم  عبانم  هب  هعجارم 
.دوش انشآ  یخیرات  تهج  زا  رعاش 

، رهیطت هیآ  موهفم  رد  ص )  ) ربمایپ نارسمه  دورو  رب  رظان  رعش ، تیب  کی  یتح  متفای و  هعیـش  بهذم  قباطم  ار  راعـشا  همه  هناروابان 
يا هدنناوخ  ره  تسا  دیما  .دـنا  هدرک  فارتعا  اسک » لها  نت   5  » يارب تلیضف ، نیا  صاصتخا  هب  مه  هعیـش  ریغ  نارعاش  یتح  .مدیدن 

.دسرب هجیتن  نیمه  هب  لصف ، ود  نیا  هعلاطم  اب 

.درادن لماک  ءارقتسا  ياعدا  یلو  دومن ، راعشا  نتفای  يارب  يا  هدرتسگ  شالت  هدنراگن  هچرگا  تسا  رکذ  هب  مزال 

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


13 ص :

راتفگشیپ

هب رواب  و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  هب  رارقا  دـنوادخ و  هب  نامیا  زا  سپ  یمالـسا  تاداقتعا  هصرع  رد 
ربهر تخانش  نامه  هک  دوش  یم  وربور  دوخ  یتدیقع  هلئسم  نیرتمهم  اب  ناملـسم  درف  کی  دنتـسه ، نید  لوصا  زا  هس  ره  هک  داعم ،

ًامیقتـسم ار  مالـسا  یلمع  ماکحا  لوصا و  نآ ، زا  هک  یلالز  فاص و  همـشچرس  تخانـش  .تسا  (ص ) ربمایپ زا  دعب  يداقتعا  ینید و 
سپ تسا و  یمالسا  قالخا  ماکحا و  دیاقع ، هیلک  يانبریز  هک  دیحوت  هلئسم  زا  سپ  ناملـسم  درف  کی  يارب  نیاربانب  .دنک  تفایرد 

.تسا ماکحا  تفایرد  يارب  تعیرش  رداصم  تخانش  عوضوم ، نیرتمهم  تسا ، تعیرش  هاگتساخ  هک  يوبن  تلاسر  هلئسم  زا 

: میزادنا یم  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  نید  تعیرش و  عبانم  هب  یهاگن  ادتبا  قوف ، عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اب 

دشاب یم  مرکا ص  ربمایپ  تنس  نآ ، زا  سپ  مود  عبنم  میرک و  نآرق  ناناملسم  نایم  رد  ادخ  ماکحا  تخانـش  عبنم  نیلوا  کش  نودب 
تسا یماکحا  نایب  زین  و  نآرق ، تاهباشتم  حرش  تالمجم و  لیـصفت  تنـس ، هفیظو  .تسا  يریرقت  یلعف و  یلوق و  تنـس  لماش  هک 

زاین یب  ار  دوخ  هک  دش  ادیپ  یصاخ  شیارگ  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  خیرات  .تسا  هدماین  نآرق  رد  هک 
هنافسأتم .دنرامشب  تنس  زا 
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ره هک  دوب  یعدـم  و  هداد ، رارق  زیوآ  تسد  ار  (ص ) ربمایپ تاداهتجا  تسردان ، شیارگ  نیا  دـش و  دـنلب   (1) هللا باتک  انبسح  يادن 
هب يوبن  تنـس  هب  جایتحا  درواین و  ماود  نایرج ، نیا  هک  تسا  یهیدب  .تسین  يوبن  تنـس  هب  زاین  رگید  دنک و  داهتجا  دیاب  یناملـسم 

يرایسب ياه  يراوشد  اب  يوبن  تنس  هب  هعجارم  رد  ناناملسم  هنافسأتم  اما  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  نید  تخانـش  عبنم  نیمود  ناونع 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دش  مأوت  ناوارف  تالکشم  اب  (ص ، ) ربمایپ زا  هرداص  ثیداحا  هب  ندیسر  هار  دندش و  وربور 

ص)  ) هللا لوسر  تنس  نیودت  مدع  فلا )

.ثیدح لعج  رد  نالعاج  ششوک  ب )

زا يرایـسب  یهجوت ، یب  نیا  رثا  رد  هک  اجنآ  ات  دـندادن  ناشن  يوبن  تایاور  طبـض  يارب  يداـیز  ماـمتها  باحـصا ، هک  تسین  یکش 
لقتنم هدنیآ  ياهلـسن  هب  یگنهرف  یملع و  ینید و  ثاریم  نیا  ات  دـندرکن  هدامآ  ار  دوخ  نانآ  .تفر  نیب  زا  ص )  ) ربمایپ ياهدومنهر 
ربمایپ ثیداـحا  هک  صاـع  رمع و  نب  هللادـبع  .دـندوب  هداد  تاـیاور  طبـض  تبث و  هب  روتـسد  ًاررکم  مرکا  لوسر  هک  نآ  لاـح  .دوش 
بضغ ماگنه  دیسرپ  یلب ، دندومرف : ترضح  مسیونب ؟ مونش  یم  امـش  زا  هچنآ  (ص ، ) هللا لوسر  ای  درک  ضرع  تشون  یم  ار  (ص )

يرثا نم  مالک  رد  نم  ياضر  بضغ و  ینعی   (2) .میوگب قح  زج  يزیچ  هک  تسین  هتسیاش  نم  رب  هک  ارچ  یلب ، دومرف  يدونـشخ ؟ و 
لقن ادـخ  لوسر  زا  صاـعورمع  نب  هللادـبع  نیمه  زین  .دوش  هداد  روتـسد  نم  هب  هکنآ  زا  ریغ  میوـگ  یمن  يزیچ  نوـچ  دراذـگ  یمن 

روکذم هللادبع  شیرق  یلو   . (3) تباتک اب  دیامرف : یم  ترضح  و  هنوگچ ؟ دسرپ : یم  يو  .دیشکب  دنب  هب  ار  ملع  .دندومرف  هک  هدرک 
ص)  ) ربمایپ هب  ار  نایرج  دیوگ : یم  دوخ  .دیشک  تسد  شراک  زا  مه  وا  دنتشادزاب و  ربمایپ  ثیداحا  شراگن  زاار 

ثیدح ص 91. یمومع  خیرات  - 1
ج 1/105 يروباشین ، مکاح  كردتسم  - 2

ص 106. ج1 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  - 3
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رداـص نیا  زا  قح  زج  درک ) یم  هراـشا  دوخ  ناـهد  هب  هک  یلاـح  رد   ) تسوا تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  سیونب ! دومرف : .متفگ 
هب هباحص -  زا  یضعب  هنافسأتم  يدعب ، ياهلسن  هب  نآ  لاقتنا  تنس و  طبض  صوصخ  رد  ص )  ) ربمایپ رارصا  دوجو  اب   . (1) دوش یمن 
نآ نیودت  عنام  ًامسر  ًانلع و  یهاگ  دندوب و  زیتس  رد  نآ  اب  یتح  هتشاد و  هارکا  يوبن  تنـس  نیودت  زا  تسین _  هدیـشوپ  هک  یلیالد 
یم دـیابن  هک  دـش  یم  یـصاخشا  طوقـس  ای  ندـمآ و  زارف  ثعاـب  يوبن  ثیداـحا  رـشن  اریز  درادـن ، یبجعت  بلطم  نیا  دـندش و  یم 

.دوب نارگ  تفالخ  هاگتسد  يارب  عوضوم  نیا  !(2) و  دش

یگتخیمآ ثعاب  ای  دوش ! یم  نآرق  زا  ناناملـسم  ضارعا  ثعاب  لمع  نیا  هب  هجوت  هک  دوب  نیا  ثیدـح  نیودـت  مدـع  رد  نانآ  هناهب 
هک دـش  یمن  بلاطم  نیا  هجوتم  ص )  ) ربمایپ هللااب  ذایعلا  اـیآ   (3) .تسا هدـش  نیـشیپ  ياهتما  رد  هچنانچ  ددرگ ! یم  ثیداحا  نآرق و 

هکنآ زا  دـعب  هدـش و  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  نرق  کی  زا  سپ  ناناملـسم  نیمه  هک  میدـید  ام  و  داد ! یم  ثیدـح  نیودـت  هب  روتـسد 
ینعی لمع  نیا  هتـشذگ ، نرق  هک 13  رـضاح  رـصع  ات  هکنآ  نودب  .دـندرک  نیودـت  ارنآ  دوب ، هتفر  تسد  زا  يوبن  تنـس  زا  يرایـسب 

.دوش ثیدح  اب  نآ  یگتخیمآ  ای  نآرق و  زا  مدرم  ضارعا  هب  رجنم  ثیدح ، نیودت 

هجوتم تباب  نیا  زا  هک  ینیگنس  نایز  ررض و  هن  و  یندرک ، راکنا  تسا  يرما  ثیدح  نیودت  زا  هباحـص  عانتما  هارکا و  هن  لاح  ره  هب 
نومیمان دروخرب  نیا  نوماریپ  کنیا  .دمآ و  يوبن  تنـس  رـس  رب  هچ  نرق  کی  نآ  یط  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت  .دـش  یمالـسا  گنهرف 

: دوش یم  هدروآ  یخیرات  دهاش  دنچ  يوبن  تنس  لابق  رد  هباحص 

اب ار  بش  .دوب  هدروآ  درگ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ثیدـح  دـصناپ  مردـپ  تفگ  هک  دـنک  یم  لقن  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاـح  ( 1
، تیاور حیرص  قبط   (4) !! دنازوس ار  همه  وا  مدروآ و  .روایب  ار  ثیداحا  نآ  مرتخد  يا  تفگ : دش  هک  حبص  .دروآ  رس  هب  ینارگن 

ص 47. ثیدح ، یمومع  خیرات  زین  و  ص 106 . ج1 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  - 1
ص 89 و 90. ثیدح ، یمومع  خیرات  - 2

.دعب هب  ص 84  ثیدح ، یمومع  خیرات  - 3
.یبهذ ظافحلا  هرکذت  زا  لقن  هب  ثیدح ص 67  یمومع  خیرات  - 4
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لوسر رگا  .دندوب  ربخاب  هتـشون  همه  نیا  زا  دندوب  هشیاع  رـسمه  هک  (ص ) ربمایپ ًاملـسم  سپ  هدوب ، هشیاع  شیپ  رکبوبا  ياه  هتـشون 
ار وا  رگا  و  دسیونن !؟ ار  ثیدح  همه  نیا  ات  دندشن  رکبوبا  عنام  راک ، لیاوا  نامه  ارچ  دندوب  فلاخم  ثیدح  نیودـت  اب  ص )  ) مرکا

تفلاخم ص )  ) ربمایپ يأر  اب  دومن و  ثیدـح  دـصناپ  هکلب  هن ...، تسیود  هن ، دـص  نتـشون  هب  مادـقا  درکن و  لمع  ارچ  دـندرک  یهن 
؟ درک

داد یم  روتسد  قارع  هب  دوخ  ياه  هداتسرف  هب  ًانلع  درک و  یم  عنم  ثیداحا  لقن  زا  ار  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  باطخ ، نب  رمع  ( 2
نیا هکنیا  مرج  هب  ار  رذوبا  ءادرد و  وبا  دوعـسم و  نبا  نوـچ  ینایباحـص  يو   (1) .دننک لقن  مک  رایـسب  ار  (ص ) ادخ لوسر  ثیداحا 

(2) .دش هتشک  ؤلؤلوبا  تسد  هب  دوخ  ات  تشاد  رظن  ریز  نانچمه  درک و  ینادنز  هنیدم  رد  تسین ، ص )  ) ادخ لوسر  زا  ثیداحا 

: تفگ درک و  ینادنز  ار  ءادردوبا  يراصنا و  دوعـسموبا  دوعـسم و  نبا  نمحرلادـبع  باطخلا ، نب  رمع  هک  دـنک  یم  لقن  مه  یناربط 
: دیوگ زین  هریرهوبا   (3) .دش هتـشک  هفیلخ  ات  دندوب  ینادنز  هنیدم  رد  نانچمه  نانآ  دینک و  یم  لقن  ثیدح  ادخ  لوسر  زا  دایز  امش 

یبا نبا  حرش  (4) .مینک لقن  ثیدح  میدرک  یمن  تأرج  ینعی  ص ) «...) هللا لوسر  لاق   » مییوگب میتسناوت  یمن  دوب  هدـنز  رمع  یتقو  ات 
ثیدح ص 77 و 93. یمومع  خیرات  ج 12/93 ؛ دیدحلا ،

(5)

هکنآ لاح  دوب ، ثیدح  نتشون  نیودت و  يارب  رادیاپانو ، تسـس  ول  دنتـشاد و  هک  لیلد  ره  اهنآ  دراد  هجوت  یمارگ  هدنناوخ  هچنانچ 
یتیمها متفگ  نم  هچره  هک  دـنداد  روتـسد  (ص ) ربمایپ مه  ار  نیا  اـیآ   (6)! دـنک یم  يریگولج  مه  ثیدـح  نتفگ  لـقن و  زا  هفیلخ 

؟ تسا مرج  مه  (ص ) ربمایپ ثیدح  ندروآ  نابز  هب  ایآ  دینک ؟ نفد  مدوخ  اب  دیهدن و 

ج 1/102. مکاح ، كردتسم  - 1

ج 1/110. مکاح ، كردتسم  - 2
ج 6/294. ریدغلا ، - 3

ج 6/29 ریدغلا ، ج 8/107 ؛ ریثا ، نبا  لماکلا  - 4
ات 302. صص 294  ج 6  ریدغلا ، هب  دینک  عوجر  تنس  لها  عبانم  هراب و  نیا  رد  رمع  لامعا  زا  عالطا  يارب  - 5

ثیدح ص 77 و 93. یمومع  خیرات  ج 12/93 ؛ دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 6
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قح هک  تسا  یناسک  لئاضف  رب  لمتشم  بلغا  ثیداحا  نیا  نوچ  یلو  مادکچیه ، هتبلا  نآ !؟ نتفگ  دایز  ای  تسا  مرج  نآ  نتفگ  مک 
! دنشاب مورحم  ثیداحا  نیا  ندینش  زا  مدرم  هک  تسا  تفالخ  هاگتسد  حالص  هب  اذل  تسا ، هدش  بصغ  ناشیا 

ظفح ار  تایاور  هنیـس  هب  هنیـس  هک  ثیدـح  ياملع  هباحـص و  زا  يرایـسب  هک  اج  نآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  هعجاـف  نیا  میرذـگب ،
زا هچنآ  ات  داد  روتـسد  یمزح  رکبوبا  هب  ًابتک  زیزعلادـبع  نب  رمع  اذـل  .تفر  یم  يوبن  تنـس  يدوباـن  میب  هتفر و  اـیند  زا  دـنوب  هدرک 

 . (2) دوب هیما  ینب  تلود  ضارقنا  زا  دعب  يرجه و  مود  نرق  زاغآ  رد  مادقا  نیا  (1) و  دسیونب هدنام ، یقاب  تنس 

يروآدرگ هب  يدیدش  زاین  رمع  تفالخ  نامز  رد  هکنیا  اب  ًایناث  دنتـشونن و  ار  يوبن  ثیداحا  ربمایپ  باحـصا  ًالوا  هک  درک  هجوت  دیاب 
رما نیا  هب  (3) و  دادن تیمها  عمج  يأر  هب  هفیلخ  صخـش  یلو  دـنداد ، نیودـت  رب  يأر  هباحـص  همه  هک  نیا  اب  دوب و  نآ  نیودـت  و 

لامعا ای  لامها و  نیا  هجیتنرد  .دوش  یم  طولخم  نآرق  اـب  هک  هناـهب  نیا  هب  تشاد  رذـحرب  زین  ار  ناناملـسم  تشاـمگن و  تمه  مهم 
زا يرایـسب  .تفای  جاور  مه  موش  تعدب  نیا  دندرک و  لعج  ثیدـح  دنتـسناوت  هچره  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  مه  نالعاج  روز ،

، رما نیا  دنکب و  هتـشذگ  ناربج  تفرگ  میمـصت  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  نیا  ات  تفر  نیب  زا  نیعبات  باحـصا و  گرم  اب  مه  ثیداحا 
.تشذگرد راک  مامتا  زا  لبق  یلو  دوب ؛ يرجه  مود  نرق  زاغآ  رد 

يالب هجوتم  مرتحم  هدنناوخ   . (4) دوب يرجه  ات 150  ياهلاس 120  نیب  تفای  نیودت  یعقاو  يانعم  هب  تنس  يراب ك  نیلوا  هرخالاب 
مغر یلع  مه  نیودت  عورش  زا  دعب  هزات  .دشاب  یم  هدمآ ، يوبن  ثیداحا  رس  رب  نرق  کی  زا  شیب  لوط  رد  هک  يریذپان  ناربج 

.يراخب حیحص  کلام و  ًاطوم  زا  لقن  هب  ج 1/504  کلاوحلا ، ریونت  - 1
نیودتلا ص 239. لبق  هنسلا  - 2

ثیدح ص 81. یمومع  خیرات  ج 1/4 ؛ کلاوحلا ، ریونت  - 3
هیوبنلا ص 226. هنسلا  یلع  ءاوضالا  - 4
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يارب .تفرگ  ياج  يوبن  تنس  نمض  رد  يرایسب  یلعج  ثیداحا  هنافسأتم  دنا ، هداد  ماجنا  ناسانـش  ثیدح  هک  يرایـسب  ياه  شالت 
راهچ تفگ  یم  میهاربا  نب  قحـسا  (1) و  مدرک ظفح  تسردان  ثیدـح  رازه  تسیود  نم  تفگ  یم  حیحـص  فلؤم  يراخب  هنومن ،

اه و هناهب  هب  حلاص  دارفا  زا  يرایسب  هکلب  دوبن ، نیباّذک  هب  رصحنم  ثیدح  لعج  رما  نیا  (2) و  تسا هدرک  ظفح  یلعج  ثیدح  رازه 
دارفا زا  رتوـگ  غورد  اـم  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  ناّـطق  دیعـس  زا  شحیحـص  رد  ملـسم  .دـندرک  یم  يزاـس  ثیدـح  چوـپ  لـئالد 

هک متخانـش  یم  حـلاص  دارفا  رفن  دـص  هنیدـم  رد  تفگ  هک  دـنک  یم  لقن  دّانز  یبا  زا  زین  میدـیدن و  ثیدـح  لقن  رد  حالـصلارهاظ 
، تفای هار  ییاور  بتک  رد  يرایـسب  یلعج  ثیداحا  کش  نودب  املع ، شالت  مغر  یلع  هرخالاب  و  دش ! یمن  هتفریذپ  نانآ  زا  ثیدح 
زا مه  نف  لها  یتح  ات  دنتخاس  یم  بوسنم  ّقثوم  دانـسا  هلـسلس  ربتعم و  نایوار  هب  ار  دوخ  ثیداحا  مامت  تفارظ  اب  نالعاج  هک  ارچ 

 . (3) دننامب زجاع  اهنآ  تخانش 

هب دندش و  وربور  يوبن  ياهدومنهر  دوبمک  صقن و  لکشم  اب  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ناناملسم  هدش ، دای  لئالد  هب  ریدقت  ره  هب 
هک نیا  هب  هجوت  اب  هدـش و  دراو  داهتجا  ياه  هویـش  رب  هک  يداـیز  تاـشقانم  زا  رظن  فرـص  .دـندروآ  يور  ساـیق  داـهتجا و  يأر و 

هدمآ تسد  هب  مکح  هکنیا  یلو  .دنراد  تیجح  دنیآ  یم  تسد  هب  داهتجا  اب  هک  یماکحا  ًاملسم  اما  تسا ، لطاب  داهتجا  عاونا  یضعب 
یمن یهیقف  چـیه  ینعی  .تسا  ینظ  هکلب  تسین  ینیقی  هن ، اـی  دراد  تقباـطم  هداد  رارق  شناگدـنب  يارب  هک  دـنوادخ  یعقاو  مکح  اـب 

، وا هلیسو  هب  هدش  طابنتسا  ماکحا  هک  دنک  ادیپ  عطق  نیقی و  دناوت 

ج 5/291. ریدغلا ، - 1
.دینک هعجارم  ات 332  صص 209  ریدغلا ج 5 / هب  ثیدح  لعج  نایرج  اب  لماک  ییانشآ  يارب  ج/5 291 ؛ ریدغلا ، - 2

دینک عوجر  لصفم ، روطب  تایاور  لعج  یگنوگچ  زین  نآ و  نالماع  ثیدح و  نیودت  مدع  هب  طوبرم  ياهارجام  زا  عالطا  يارب  - 3
همدقم زین  هعیش و  هب  شیاه  تمهت  يانثتـسا  هب  ات 144  صص 124  نیودتلا  لبق  هنـسلا  ات 95 و  صـص 44  ثیدح  یمومع  خیرات  هب 

.میا هتفرگ  هرهب  نآ  زا  ناوارف  راتفگشیپ  نیا  رد  هک  ریهطت  هیآ  رد  یشهوژپ  باتک 
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هب دـهتجم  رگا  لاـح  .تسا  حیحـص  نآ  هب  لـمع  هدـش و  هدرمـش  ربتعم  عرـش  هیحاـن  زا  نظ  نیا  هتبلا  .تسادـخ  یعقاو  مکح  ناـمه 
دش بلطم  نیا  رکنم  ناوت  یمن  تروص  نیا  رد  اما  .تسا  روذعم  اطخ  نیا  رد  دشاب  هدرک  اطخ  رگا  یلو  رتهب ، هچ  دشاب  هتفر  باوص 
نآ هب  لمع  اب  هک  دـنچره  .دوش  یم  توف  نیفلکم  زا  تسا ، دـنوادخ  یعقاو  ماکحا  رب  بترتم  هک  یقیقح  حـلاصم  کـش  نودـب  هک 
زا لصاح  يورخا  يویند و  دـئاوف  راثآ و  یلو  دـنبای ، یم  تاـجن  يورخا  باـقع  زا  هدـش و  تیلوئـسم  بلـس  ناـشیا  زا  ینظ ، مکح 

.دنهد یم  تسد  زا  ار  ادخ  یعقاو  نیمارف  لاثتما 

وا لهج  نیا  لاح  ره  هب  یلو  دوش  یمن  یـشکدوخ  هب  مهتم  تسا و  روذـعم  هکنیا  اب  دروخب  مس  هتـسنادن  یـسک  رگا  لاـثم  ناونع  هب 
شباذع دراذگ و  یمن  مارح  لعف  یشکدوخ و  باسح  هب  ار  شلمع  نیا  دنوادخ  هتشادن ، ملع  نوچ  هچرگا  .دوش  یم  شگرم  ثعاب 

ماجنا زا  هلـصاح  یعیبط  راثآ  دنوادخ و  یعقاو  ماکحا  هطبار  تسا  روط  نیمه  .دشک  یم  تسا و  مس  مس ، لاح  ره  هب  اما  دنک ؛ یمن 
.دور یم  ناگدنب  تسد  زا  دنوادخ ، یعقاو  ماکحا  يورخا  يویند و  حلاصم  زا  يرایسب  نادهتجم  ینظ  ماکحا  اب  اذل  .اهنآ  كرت  ای 

تمحر نیع  هک  يدنوادخ  هک : دوش  یم  حرطم  یـساسا  تالاؤس  نونکا  تشذگ ، نونکات  ثحب  يادتبا  زا  هک  یتامدقم  همه  نیا  اب 
هدرکن نییعت  ناشیا  يارب  امنهار  هدرک و  اهر  ار  ناگدـنب  شلوسر  تلحر  زا  دـعب  تسا  نکمم  ایآ  دراد  فطل  شناگدـنب  هب  تسا و 

سپ دنوادخ  تسا  نکمم  ایآ  دنزومایب ؟؟ مدرم  هب  هابتـشا ، اطخ و  هنوگره  زا  يراع  تسه ، هکنانچ  نآ  ار  وا  یعقاو  ماکحا  ات  دـشاب 
اه نارُحب  نیا  رد  ناشیا  دنچره  دنک ، اهر  اه  فالتخا  اه و  لامتحا  اهنامگ و  اهرادنپ و  زا  ییایرد  رد  ار  ناگدـنب  لوسر ، تلحر  زا 
ات دراذگن  ینادان  لهج و  زا  هتـساریپ  و  یهاگآ ، ملع و  هب  هتـسارآ  يربهر  تسد  رد  ار  مدرم  تسد  تسا  نکمم  ایآ  دنـشاب ؟ روذعم 
زیچ همه  شتمحر  ینعی  ءیَـش » َّلُک  ْتَعِـسَو  ُُهتَمْحَر  َو   » هک تسا  ییادخ  وا  هک  نیا  اب  دننک ؟ تفایرد  ار  صلاخ  كاپ و  نید  يو  زا 

غالبا يارب  همه  نیا  هک  يربمایپ  هتشذگ  اه  نیا  زا  .هدش  لماش  ار 
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یفرعم مدرم  يارب  یعجرم  دوخ  زا  سپ  تسا  نکمم  اـیآ  دـیدن ، رازآ  نم  هزادـنا  هب  يربماـیپ  چـیه  دوـمرف  دیـشک و  تمحز  شنید 
؟ دنوش تیاده  ادخ  نید  هب  نآ ، هب  کسمت  اب  ناناملسم  ات  دشاب  هدرکن 

تنس نیا  كاندرد  تشونرس  ایآ  .مینک  یم  لمع  نآ  هب  ام  تسا و  یقاب  وا  تنـس  تفر ، مدرم  نیب  زا  ص )  ) ربمایپ رگا  دنیوگب  دیاش 
اب هرابود  ام  راک  رس و  ای  درک ؟ ادیپ  نیقی  یتایاور  نینچ  هب  ناوت  یم  يا  هنیشیپ  یعضو و  نینچ  اب  ایآ  میدادن ؟ رارق  یـسررب  دروم  ار 

یفاکان تنس  نیمه  قیرط  زا  زج  هب  وا  هب  یهار  رگید  ناشیا  دش و  عطق  ص )  ) ناشربمایپ اب  ناناملـسم  طابترا  ایآ  تسا ؟ نظ  کش و 
رارق نید  روما  رد  ادخ  لوسر  زا  سپ  يدیواج  هدنز و  عبنم  ردصم و  ناناملسم  يارب  دنوادخ  هکلب  تسین  نینچ  نیا  ًاملسم  دنرادن ؟
ًالصا ناشربمایپ  اب  مدرم  طابترا  ایوگ  هدنام ، هزات  هدنز و  يوبن  تنس  ناشیا  دوجو  اب  تسا و  يوبن  تنـس  دادتما  ناشیا  لمع  هک  داد 

مه ربمایپ  .دنرادنرب  اهنآ  زا  تسد  و  هدرک ، عوجر  ناشیا  هب  دوخ  يویند  ینید و  روما  هیلک  رد  دیاب  مه  ناناملسم  تسا و  هدشن  عطق 
هدومرف مه  ناشیا  هب  کسمت  هب  رما  نآرق ، هب  کسمت  رب  هوالع  ار  مدرم  هدرک و  دای  دوخ  قح  رب  نانیـشناج  نیا  زا  فلتخم  ریباعت  اـب 

.تسا هدش  رکذتم  تمایق  ات  نآرق ، زا  ار  نانآ  ییادج  مدع  و 

دنوادـخ يوس  زا  (ص ) ربمایپ هک  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  ناسنا  ات  تسا  یفاک  (ص ) ادـخ لوسر  تنـس  هریـس و  هب  یلامجا  هاـگن  ناـمه 
یبن .دیامرف  مالعا  یمالسا  تما  يویند  ینید و  يربهر  تیاده و  تهج  رد  دوخ ، زا  سپ  ار  شیوخ  تیب  لها  تماما  ات  دوب  فظوم 

تیب و لها  ِیتدـیقع  ِيربهر  لوبق  يارب  ار  تما  ات  درک  شالت  دیـشوک و  مهم  رما  نیا  ماجنا  رد  تشاد  ناوت  هک  اجنآ  اـت  (ص ) مرکا
تماـما هلئــسم  یتـیعقوم  تـصرف و  ره  رد  هاـگ و  یب  هاـگ و  لاــس  یط 23  يو  .دزاـس  هداـمآ  شتلحر ، زا  دــعب  ناـنآ ، هـب  عوـجر 

روما رد  هک  درک  حیرصت  ناناملـسم  هب  و  دمآ ، دجـسم  هب  هک  يراب  نیرخآ  ات  هتفرگ  راذنالا  موی  زا  دومن ، حرطم  ار  (ع ) نینمؤملاریما
.دننک هعجارم  تیب  لها  هب  ایند  نید و 
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.تشگ یم  رتشیب  مهم  نیا  رب  يو  رارـصا  دش  یم  کیدزن  شیوخ  تلاسر  نایاپ  هب  ترـضح  هچره  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  یتح 
انشآ ...و  ریدغ  ثیدح  هنیفس و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  اب  هک  تسا  یـسک  هچ  .تسین  هطوبرم  ثیداحا  همه  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم 

.دراد تما  همه  رب  ناشیا  يرترب  تلیضف و  رب  تلالد  یعون  هب  ثیداحا  نیا  زا  مادک  ره  هک  دشابن ،

يارب يوبن  یتیبرت  همانرب  کـی  اـیآ  دوخ ، زا  سپ  يربهر  رما  هب  (ص ) ربماـیپ ماـمتها  همه  نیا  اـب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاـح 
هدامآ رب  رارـصا  (ص ) ربمایپ هک  روط  نامه  تفگ  دـیاب  هن ؟ ای  دـش  ماجنا  تما  يربهر  تهج  تیب ، لـها  زا  یـصخش  يزاـس  هداـمآ 

، مهم رما  نیا  يارب  تیب  لها  نیب  زا  ار  (ع ) یلع ات  تشاد  رارصا  مه  روطنامه  تشاد ، شیوخ  تیب  لها  لوبق  هب  تبـسن  تما  نتخاس 
.دزاس هدامآ  دوخ  زا  سپ 

شا هناـخ  رد  داد و  رارق  دوخ  صاـخ  تیاـنع  هجوت و  دروم  ار  (ع ) یلع ماـما  ادـتبا ، ناـمه  زا  ص ، )  ) ربماـیپ هک  تسا  هاوـگ  خـیرات 
يو هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  درک و  دشر  (ص ) ادخ لوسر  دزن  (ع ) یلع ناس  نیدب  .تفرگ  هدهعرب  ار  وا  تیبرت  ًاصخـش  دیرورپ و 

تبحم فطل و  دروم  هزادنا ، نآ  هب  نینمؤملاریما  لثم  باحصا  زا  یسک  هک  دنهاوگ  نمـشد  تسود و  و  دهاش ، خیرات  .دروآ  نامیا 
.تسا هتشادن  ترضح  نآ  اب  تیبرت  میلعت و  رد  صاخ  هطبار  هدوبن و  (ص ) ادخ لوسر 

یم (ص ) ادـخ لوسر  اـب  ارم  کـیدزن  هطبار  صاـخ و  تلزنم  ماـقم و  هژیو و  تیعقوم  امـش  دـیامرف : یم  دوخ  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
دینابسچ و یم  شا  هنیـس  هب  داد و  یم  رارق  شنماد  رد  ارم  ترـضح  نآ  مدوب  لاسدرخ  یکدوک  هک  یلاح  رد  نم  دیناد  یم  و  دیناد ،

نم زا  رادرک  رد  هابتـشا  راـتفگ و  رد  غورد  ...و  درک  یم  کـیدزن  نم  ندـب  هب  ار  شدوخ  ندـب  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  شرتسب  رد 
یم نم  هب  ار  شیوخ  يوخ  قلخ و  زا  يا  هناشن  زور  ره  .دور  یم  شردام  لاـبند  رتش  هچب  هک  هنوگنآ  متفر  یم  وا  یپ  رد  نم  .دـیدن 
نآ رد  .سب  مدـید و  یم  ار  وا  نم  اهنت  دـش  یم  میقم  ارح  راغ  رد  راـب  کـی  هک  یلاـس  ره  رد  .منک  يوریپ  هک  دومرف  یم  دـنایامن و 

زا ریغ  دوب ، هتفای  هار  ادخ  لوسر  هناخ  هب  اهنت  مالسا  هک  نامز 
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(1) .مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  هک  مدوب  نم  اهنت  هجیدخ  ربمایپ و 

هب نم  دومرف و  یم  ءالما  دـناوخ و  یم  نم  رب  ص )  ) ربمایپ دـش  یم  لزان  نآرق  زا  يا  هیآ  ره  دـیامرف ...: یم  رگید  ياج  رد  (ع ) یلع
داد و یم  دای  نم  هب  ار  تایآ  ماع  صاخ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  ریسفت و  لیوأت و  شترضح  .متشون  یم  شوخ  طخ 

شومارف ار  یملع  چیه  يا و  هیآ  چیه  درک  اعد  وا  یتقو  زا  اذـل  .دـنک  ینازرا  نم  هب  ار  نآ  ظفح  مهف و  هک  تساوخ  یم  دـنوادخ  زا 
بتک اـت  هتفرگ  مالـسا  یهاون  رماوا و  مارح و  لـالح و  زا  .تخوـمآ  نم  هب  وا  دوـب ، هتخوـمآ  شترـضح  هب  دـنوادخ  هچره  .مدوـمنن 
فرح کی  یتح  مدرک و  ظفح  ار  همه  مه  نم  .درکن  راذگورف  زیچ  چیه  زا  و  نیشیپ ، ياهتما  نایصع  تعاطا و  هتشذگ و  ینامـسآ 

رون تمکح و  مهف و  ملع و  زا  راشرـس  ار  مبلق  اـت  تساوـخ  دـنوادخ  زا  داـهن و  ما  هنیـس  رب  ار  شتـسد  سپـس  .مدوـمنن  شوـمارف  ار 
(2) .دنادرگ

هکنآ ضرف  هب  يا -  هنیجنگ  نینچ  دوجو  اـب  اـیآ  .دوخ  زا  دـعب  ربـهر  يزاـس  هداـمآ  يارب  يوبن  یتـیبرت  هماـنرب  زا  يا  هنومن  دوب  نیا 
هب ملع  هک  دنورب  یناسک  لابند  هب  ناناملسم  تسا  راوازـس  دنـشاب -  هدرکن  تنـس  لها  ِمعز  هب  وا  يربهر  هب  حیرـصت  مه  (ص ) ربمایپ

؟ دندرکن مه  ار  یملع  نینچ  ياعدا  دنتشادن و  ادخ  ماکحا  نآرق و 

: میزادرپ یم  دنشاب  هتشاد  دیاب  ناربهر  نیا  هک  یتفص  نیرتمهم  هب  لاح 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمصع 

زاین نیا  رگناشن  دوخ ، نیا  دـنا و  هداد  یم  ار  هلـضاف  هنیدـم  لآ و  هدـیا  ناسنا  دـیون  یناسنا  ياه  يژولوئدـیا  اه و  هفـسلف  زاـبرید  زا 
نیرت یلاع  هب  ار  ترورض  لصا و  نیا  مالـسا  تسا و  هدوب  ناسنا  هنیرید  يوزرآ  گولوئدیا  تینوصم  .تسا  ناسنا  يزیرغ  يرطف و 

يزورما ِتیمها  نیشیپ  راصعا  رد  ترورض  نیا  .دراد  هتفهن  دوخ  رد  هجو 

.هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 1
.رداون باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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خیرات خلت  ياه  هبرجت  لولعم  رشب و  يرکف  یلقع و  لماکت  لوصحم  یلعف ، يایند  رد  ترورـض  نیا  كرد  هک  ارچ  تشادن  ار  دوخ 
هرهچ هدوب ، سیدق  یجنم و  هاگیاج  رد  میخژد  لاجد و  روضح  دهاش  دوخ  خیرات  رد  رشب  .دوبن  دوجوم  شیپ  راصعا  رد  هک  تسوا 

تلحر یپ  رد  هک  دید  دهاوخ  دنک  هعلاطم  ار  خیرات  سکره  .دنتـشادن  یتسادق  تراهط و  چیه  هک  هدـش  میرگ  هدـننز و  لوگ  ياه 
.دش دیابن ، هچنآ  دیشک و  شود  هب  ار  ص )  ) هللا لوسر  يادر  میخژد  یپ  زا  میخژد  دش ، هنوراو  مالسا ، هک  ص )  ) ادخ لوسر 

 - یعامتجا زاین  يداقتعا و  ترورـض  کی  ربهر ، گوئدـیا و  لـمع  لوق و  هدـیقع و  تمـصع  هشیدـنا ، نهذ و  تمـصع  مالـسا  رد 
نامه ینعی   ) لآ هدـیا  هعماج  لآ و  هدـیا  ناـسنا  ِشخبدـیون  مالـسا  .تسا  نیمه  زین  بیرف  تقیقح و  ییادـج  زرم  هک  تسا  یناـسنا 

.دشاب نوصم  لمع  هشیدنا و  نهذ و  يدیلپ  زا  هک  تسا  یهلا  يربهر  دوجو  هب  طورشم  نآ  ققحت  یلو  .تسا  هلضاف ) هنیدم 

نیرتهب رد  ار  راکنا  لباقریغ  تینوصم  نیمه  ینعی  تمصع  حرط  دنک و  یم  نیمضت  ار  یمالـسا  هعماج  ناربهر  تینوصم  ریهطت  هیآ 
یبن دوخ  داتـسا  دـننام  دنتـسه ، یمالـسا  هعماج  ناربهر  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  .دـشک  یم  ریوصت  هب  لکش 

تسا يوبن  ثیداحاو  تایاور  نامه  دننک  یم  هئارا  یلمع  ماکحا  لوصا و  رد  هچره  دنیوگ و  یمن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  ص )  ) مرکا
، ماـکحا نیناوق و  نیا  ماـمت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  .دـنیوا  شناد  لـماح  لوـسر و  ملع  ثراو  ناـشیا  .دراد  یهلا  هشیر  مهنآ  هک 

تسا يا  هنوگ  هب  هثدحتـسم  لئاسم  دیدج و  ثداوح  ناسنا و  لماکت  دنور  اریز  .دشاب  دناوت  یمن  هدش  نییعت  شیپ  زا  بلاق  هدعاق و 
رابتعا .دـهد  هئارا  ار  ادـخ  ِمکح  زور  لئاسم  قباطم  دـیاب  ربهر ، تسا و  گولوئدـیا  يژولوئدـیا و  يروآون  تیقـالخ و  مزلتـسم  هک 
ریصقت ای  لهج  ای  غورد  ماهتا  دوشن و  ثداح  وا  لاوقا  تحص  رد  یکـش  هک  دوش  یم  داجیا  یتقو  وا  لوق  هب  نیقی  ربهر و  نیا  نخس 
مالـسا ناشیا  هدـش و  تباث  یهلا ، ناربهر  نیا  ام ، ناماما  يارب  تمـصع  لـصا  ریهطت ، هیآ  هب  دانتـسا  اـب  .دوشن  هدز  وا  هب  یهاـتوک  و 

رد دنقیرطلا و  ملاعم  ناشدوخ  هدومرف  هب  دنتسه و  یقیقح  ناسانش  ناسنا  ناسانش و 
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.مالسا یگنادواج  زمر  تسا  نیا  دننایامن و  یم  وا  هب  ار  ناسنا  لماکت  یگنوگچ  هار ، قیرط و  نیا 

ناـشربمایپ اـب  مدرم  تسا و  زازتها  رد  تماـیق  اـت  تماـما  مچرپ  یلو  هدـش  متخ  توبن  هچ  رگا  هک  مالـسا  یگنادواـج  زمر  تسا  نیا 
یعقاو ماکحا  تسا و  قح  دیوگب  هچ  ره  درادن ، هار  شدوجو  رد  اطخ  هک  ینامـسآ  ییادخ و  موصعم و  دنراد  يربهر  .دـنطابترارد 

.دراذگ یم  ناشرایتخا  رد  ار  يوبن  حیحص  تنس  ادخ و 

تیمتاخ تشادـن و  انعم  مالـسا  یگنادواج  تیقالخ و  دـشاب ، روکذـم  بئاصم  نآ  اب  يوبن  تنـس  نامه  اهنت  نید  عجرم  دوب  انب  رگا 
دیابن تیاده  دوش ، متخ  يربمایپ  رگا  هتفرگ و  قلعت  مدرم  تیاده  رب  یهلا  تنـس  اریز  دـش  یم  یهلا  تنـس  فلاخم  مه  ص )  ) ربمایپ

.دش دهاوخ  ققحم  مالسلا  مهیلع  ناماما  دوجو  اب  هکلب  دوش  متخ 

مهف رد  دــنک و  ناـیب  ار  نآ  تـالمجم  دــشاب ، نآ  رگناـیب  اـت  دراد  موـصعم  یملاـع  هـب  زاـین  مـه  نآرق  ینعی  اـم  ینید  رگید  عـجرم 
اهبنارگ ثاریم  ود  نیا  هب  دنقفتم ، نآ  رد  ینس  هعیش و  هک  نیلقث  فیرش  ثیدح  رد  ص )  ) ربمایپ اذل  .دهد  يرای  ار  مدرم  تاهباشتم ،

یم هارمگ  دـینزب  گنچ  نآرق  هب  طقف  رگا  هکنیا  زا  هیانک  دـیدرگ  یمن  هارمگ  دـیوش  کسمتم  ود  ره  هب  رگا  دـندومرف  هدرک  هراـشا 
مه گنج  هب  ناشراک  یتح  یهاگ  هک  یمالـسا  ياه  هقرف  بهاذـم و  اههورگ و  ماـمت  اریز  هدرک  تباـث  خـیرات  ار  رما  نیا  و  دـیوش ،
یم هوجو  وذ  نآرق ، هک  تسا  نیا  شلیلد  .دنروآ  یم  ینآرق  لئالد  دننک و  یم  جاجتحا  نآرق  هب  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  هدیـشک ،

.دنایامنب ارنآ  دارم  ات  دیاب  یم  یندل  یملاع  دشاب و 

ات دنرومأم  هک  ارچ  .دنـسر  باوص  هب  یهاگ  دنور و  اطخ  هب  یهاگ  دننک و  داهتجا  هک  دنتـسین  ناهیقف  نادهتجم و  دننام  ناماما  سپ 
نید رد  ناشیا  .دـندومرف  غالبا  ادـخ  لوسر  ناشملعم  هچنانچ  دـنیامن ، غالبا  کش  اطخ و  وهـس ، هنوگره  زا  يراع  ار  یعقاو  ماـکحا 

قح يوس  زا  دنلـصتم و  قح  هب  اریز  دـنهد  یم  يوتف  لماک  تریـصب  نیقی و  يور  زا  هکلب  نامگ ، ساسا  رب  هن  دـننک و  یمن  داـهتجا 
اهقف املع و  ریاس  زا  تیب  لها  نآ  هلیسو  هب  هک  یتمصع  .تسا  نید  غالبا  رد  تمصع  يانعم  نامه  نیا  دنا و  هدش  دیؤم 
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.دندرگ یم  زیامتم 

نانآ رب  ار  هللا  لوسر  تنـس  كرد  مهف و  باوبا  هدرک و  اطع  ناشیا  هب  راگدرورپ  هک  یملع  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  مکح  ًامیقتـسم  ناـنآ 
.دننک یم  اطخ  هن  دنهد و  یم  يوتف  ملع  نودب  هن  اذل  .دننک  یم  لقتنم  مدرم  هب  هدوشگ ،

.ددرگ قحلم  رثوک  ضوح  ِرس  ص )  ) ربمایپ هب  هک  ینامز  ات  دوش  یمن  هارمگ  ًادبا  نیلقث  حیرص  صن  ربانب  دنک  ادتقا  نانآ  هب  سکره 

.تسا تمصع  ینعی  مهم  رما  نیا  رگنایامن  ریهطت  هیآ  و 

.تسا نوصم  تافآ  زا  دوارت ، یم  دشوج و  یم  تیب  لها  زا  هچنآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  ریهطت  هیآ 

.تسادخ يوس  زا  تیب  لها  ِصاخ  ِدییأت  تیامح و  هدننک  نایب  ریهطت  هیآ 

.تسا مالسا  یگنهرف  يرکف و  لئاسم  زا  يرایسب  مهف  دیلک  ریهطت  هیآ 

.تسادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  عورف  لوصا و  هصرع  رد  یمالسا  ماکحا  رکف و  هشیدنا و  ورملق و  نماض  ریهطت  هیآ 

.تسا ربمایپ  تیمتاخ  مالسا و  یگنادواج  زمر  ریهطت  هیآ 

.تسا دنوادخ  يرگتیاده  دتمم  تنس  رگنایامن  ریهطت  هیآ 

.تسا يوبن  حیحص  تنس  ناگدننک  نایب  ادخ و  يوس  زا  ینید  عجارم  هدننک  یفرعم  ریهطت  هیآ 

.تسا نامسآ  رد  نآ  لصا  هک  تسا  يا  هبیط  هرجش  فرعم  ریهطت  هیآ 

، یهلا هدارا  يانبم  رب  دـهد  ناشن  اـت  مهم  گرزب و  ییارجاـم  زا  یعقاو  هاـتوک و  تسا  یتیاـکح  تسا ، هروس  اـه  هد  دوخ  ریهطت  هیآ 
اهتوادـع و همه  مغر  یلع  دـنرادن و  هتـشادن و  دوـخ  یگدـنز  نشور  هنحـص  رد  یکیراـت  مهبم و  هـطقن  چـیه  هـک  دنتـسه  یناـسک 

تسا و یئادخ  رون  نیا  اریز  تسین  یهار  نآ  رد  ار  تملظ  هک  تسا  هدنبات  نانچنآ  نانآ ، دوجو  دیشروخ  اهتموصخ ،

دزوسب ششیر  دنک  فپ  سکنآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

.تسا ع )  ) تیب لها  نانمشد  ياهتداسح  تابصعت و  تالمح و  جامآ  مهم ، یگژیو  نیمه  رطاخب  ریهطت  هیآ  هرخالاب  و 
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ریهطت هیآ  یسررب  لوا : لصف 

هراشا

ریهطت هیآ  تیمها  . 1

ریهطت هیآ  تادرفم  . 2

نآ هاگتساخ  هعیش و  ناملاع  هاگدید  . 3

فالتخا همشچرس  تنس و  لها  ناملاع  هاگدید  . 4

يریگ هجیتن  هصالخ و  . 5

وا ثیدح  یسررب  و  همرکع »  » تیصخش هب  یهاگن  . 6
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ریهطت هیآ  تیمها  . 1

یم دانتـسا  نآ  هب  ع )  ) همئا يربهر  تماما و  تابثا  رد  تسا و  نارگید  رب  ع )  ) ربمایپ تیب  لـها  تلیـضف  رب  رظاـن  هک  یتاـیآ  زا  یکی 
ُهّللا ُدـیُری  اّـمَنِا  دـشاب : یم  ریهطت  هیآ  هب  فورعم  بازحا  هروس  هیآ 33  درمـش ، روکذـم  رما  رب  لیلد  نیرتهب  ارنآ  ناوتب  دـیاش  دوش و 

نادـناخ امـش  زا  ار  یکاپان  هانگ و  هنوگره  هک  هدرک  هدارا  نینچ  ادـخ  ینعی : ًاریهْطَت  ْمُکَرَّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل 
.دنادرگ هزنم  كاپ و  ار  امش  دربب و  توبن 

هک ص )  ) مرکا لوـسر  کـش  نودـب  اـما  تسا  نـینچنیا  نآرق  شور  هچناـنچ  هدـشن  هراـشا  تـیب » لـها   » قادـصم هـب  هـیآ ، رد  هـتبلا 
، هتـشاد هدـهعرب  ار  تایآ  نییبت  حیـضوت و  هفیظو  نآرق  حیرـص  قبط  و  هدوب ، تاـیآ  قیداـصم  یناـعم و  نآرق و  هب  مدرم  نیرتهاـگآ 

نییعت رد  ص )  ) مرکا یبن  .تسا  هدنامن  یقاب  یکش  ياج  ضرغم  دارفا  يارب  زج  هک  يروطب  هدومرف  صخـشم  ار  ریهطت  هیآ  قادصم 
لاح نیا  اب  یلو  هدومن ، نییعت  ار  تیب » لها   » بوچراهچ اهراب  اهراب و  هکلب  هدومرفن  افتکا  راـب  ود  راـب و  کـی  هب  قوف  هیآ  قادـصم 

ناتسد اب  ار  یحضاو  رما  نینچ  ات  دنک  یم  شالت  هنوگچ  یلهاج  تابصعت  یـسایس و  ياهیزاب  طخ  منیب  یم  هک  تسا  یتفگـش  ياج 
(1) .دزاس ینوگرگد  فیرحت و  راچد  شیوخ  راکتیانج 

.تسا هدش  هتشون  تیب  لها  هرابرد  هک  درب  یم  مان  ار  باتک  هدنسیون 856  هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  باتک  رد  - 1
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یناعم و فیرحت  هب  اذـل  دنـسرب ، دوخ  موش  فادـها  هب  نآرق ، رد  یتداـیز  صقن و  یظفل و  فیرحت  اـب  دـنناوت  یمن  دـندید  هکناـنآ 
یم دنوادخ  هک  تسا  نامه  لمع ، نیا  دندرکن و  راذگورف  يراک  چیه  زا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـنتخادرپ و  تایآ  ياهتلالد 
یم ع )  ) رقاب ماما  هک  تسا  نامه  و  نآ ، ياـه  هاـگیاج  زا  ار  نانخـس  دـننادرگ  یمرب  ینعی :  (1) هَعِـضاوَم نَع  َِملَکلا  َنوفِرُِّحی  دیامرف :

ْمُهُکَْرت ْمُُهنُزْحَی  ُءاـمَلُعلا  ِهَیاوِّرِلل َو  ُمُـهُظْفِح  ْمُُـهبِْجُعی  ُلاّـهُجلا  ُهَنْوَـعْرَی ، ـال  ُهـَنْوَرَی َو  ْمُـهَف  هَدودُـح ، اوـفَّرَح  هَـفورُح و  اوماـقَا  : » دـیامرف
(2)« هَیاعِِّرلل

ار شدودح  اما  دننک  یم  تیاور  ار  نآرق  دنداد ، رییغت  ار  نآ  نیناوق  دودح و  یلو  هتـشاد  ظوفحم  ار  نآرق  تاملک  فورح و  نانآ  »
دودـح اهنیا  هکنیا  زا  ناملاع  اما )  ) دـننک و یم  بجعت  دـنا  هدرک  ظفح  ار  نآرق  تیاور  اهنیا  هکنیا  زا  نالهاج  دـننک ، یمن  تیاـعر 

« .دنتسه نیگهودنا  دنا  هدرک  كرت  ار  نآرق 

شـشوک مه  زاب  ص ، )  ) ربمایپ يوس  زا  یپ  رد  یپ  ياهدـیکأت  همهنآ  اب  دـندروآ  مه  ریهطت  هیآ  رـس  رب  هک  تسا  یئالب  نامه  نیا  و 
هک میتسه  رگ  هراظن  ار  هیآ  تلالد  رد  گرزب  کچوک و  تاهبش  داجیا  و  نآ ، یلـصا  هاگیاج  زا  هیآ  ندومن  فرحنم  يارب  يدیدش 

.كاب هچ  ار  نانآ  یلو  تسا ، یمارگ  نآ  راتفگ  ِّدر  و  ص )  ) ادخ لوسر  بیذکت  تمیق  هب  ماجنارس  لامعا ، نیا  مامت 

ریهطت هیآ  تادرفم  . 2

هراشا

.مینک یم  هجوت  نآ  ظافلا  کت  کت  هب  ادتبا  هیآ  يانعم  ندش  نشور  يارب 

« امّنا  » يانعم - 2-1

تسا و رصح  تادا  نیرت  يوق  زا  یبرع  نابز  رد  هک  هدش  زاغآ  اّمنا  هملک  اب  هفیرش  هیآ 

هیآ 13. هدئام  هروس  - 1
ج 20/264. ءاضیبلا ، هجحم  ج 75/359 ؛ راحب ، ج 8/53 ؛ یفاکلا ، نم  هضورلا  - 2
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ره نیاربانب  .تسا  یلع  طقف  هیقف  ینعی : یلع » هیقفلا  اّمنا   » مییوگب رگا  ًالثم  .دـنک  یم  تابثا  ای  راـکنا  يدـج  روط  هب  ار  دوخ  زا  دـعب 
یفن یبلس ، موهفم  تسا و  یلع  يارب  طقف  هقف  ِتابثا  یباجیا ، موهفم  قوف  لاثم  رد  .یبلـس  یباجیا و  دناسر : یم  ار  موهفم  ود  رـصح 

.تسوا ریغ  يارب  هقف 

(1) «. نارگید زا  زیچ  نآ  یفن  هدـمآ و  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  يزیچ  تابثا  شراک  اّمنا  : » دـیوگ یم  هملک  نیا  ياـنعم  رد  روظنم » نبا  »
.ناشیا ریغ  زا  ریهطت  نآ  یفن  تیبلا و  لها  يارب  ریهطت  تابثا  دراد : ار  موهفم  ود  نیا  ریهطت  هیآ  اّمنا ، يارب  ییانعم  نینچ  وترپ  رد 

«: دیری  » يانعم - 2-2

: تسا مزال  ثحب  ود  دنوادخ  هدارا  دروم  رد  دنک .» یم  هدارا   » يانعم هب  تسا  لاعفا  باب  عراضم  دیُری 

دنوادخ يارب  هدارا  یگنوگچ  انعم و  لوا : ثحب 

سفن رب  کش  نودـب  تسا و  تبغر  هتـساوخ و  يانعم  هب  ناـسنا  يارب  هدارا  .دـننک  یم  فصو  دـیرم  هب  ار  دـنوادخ  ناناملـسم  همه 
هدارا دـننام  ار  ادـخ  هدارا  رگا  هک  تفگ  دـیاب  دـنوادخ  هب  هدارا  نداد  تبـسن  رد  اما  .تسوا  تاذ  رب  دـئاز  دوش و  یم  ثداح  ناـسنا 
هدارا رگا  و  تسا ، میدـق  اریز  تسین  ثداوح  لحم  دـنوادخ  هکنآ  لاح  دوش و  ثداح  یلحم  رد  هک  دـیآ  یم  مزـال  مینادـب ، ناـسنا 

ِیتاذ اریز  دشاب ، دنوادخ  دارم  اهنیا  همه  ینعی  دنک  هدارا  ار  رـش  ریخ و  روما  همه  هک  دیآ  یم  مزال  مینادـب  وا  تاذ  ءزج  ار  دـنوادخ 
رّـش روما  هب  دریگ و  یم  قلعت  ریخ  روما  هب  تفگ  ناوت  یمن  دشاب  ادخ  تاذ  رد  هدارا  رگا  ینعی  دوش  یمن  ادج  ادج  لّصفم و  یش ء ،

هکلب دنک ، یمن  حـیبق  هدارا  لاعتم ، راگدرورپ  هتفرگ و  قلعت  وکین  روما  هب  طقف  دـنوادخ  هدارا  میناد  یم  هکنآ  لاح  .دریگ  یمن  قلعت 
.دراد تهارک  نآ  زا 

دراوملا برقا  سوماق و  زا  لقن  هب  1و2/129  نآرق ، سوماق  زین  و  1/244 ؛ برعلا ، ناسل  - 1

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :

؟ تسا هنوگچ  دنوادخ  رب  هدارا  فاصتا  تاذ ، رب  ضراع  هن  تسوا و  تاذ  ءزج  هن  راگدرورپ  هدارا  رگا  نیاربانب 

دناد یم  هک  یتحلـصم  رطاخب  ار  ءایـشا  دنوادخ  ینعی  یقیقح ، هن  تسا  يزاجم  دنوادخ ، يارب  هدارا  فصو  هک  دـنیوگ  یم  ناملاع 
دننام ًاـتقیقح ، هن  تسا  دـیرم  ًازاـجم  دـنوادخ  سپ  .دـشاب  تبغر  تساوخ و  ِفرـص  هکنیا  هن  دـنک ، یم  قلخ  تسه ، یـش ء  نآ  رد 
نامه دـنوادخ  هدارا  ًاساسا   (1) .كردم ریصب ، عیمس ، ضغبم ، بحم ، یضار ، نابـضغ ، هراک ، نوچ  ادخ  تافـص  زا  رگید  يرایـسب 

(2) .نآ زا  يادج  يزیچ  هن  تسوا  لاعفا 

دنوادخ هدارا  عاونا  مود : ثحب 

 - وا دارم  ادخ و  هدارا  نیب  تسین  نکمم  هک  تسا  نآ  ینیوکت  هدارا  .یعیرـشت  ینیوکت و  دریگ  یم  قلعت  هنوگ  ود  هب  دنوادخ  هدارا 
دنوادـخ تسین  نکمم  دـشاب و  فـالتخا  وا  دارم  ادـخ و  هدارا  نیب  تسین  نکمم  دزادـنا و  هلـصاف  يزیچ  هدرک -  هدارا  هـچنآ  ینعی 

راک تسین  نیا  زج   (3) نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ًائیش  دارا  اذا  هرما  امنِا  دیامرف : یم  دوخ  هچنانچ  .دوشن  داجیا  نآ ، دهاوخب و  ار  يزیچ 
يروما ینعی  دنتـسه  ینیوکت  روما  دنوادخ ، ینیوکت  هدارا  قلعتم  سپ  .دوش  یم  سپ  وشب ، دیوگ  وا  هب  دـهاوخب  ار  يزیچ  هاگره  وا ،

.دوش یمن  قلعتم  حیبق  رما  هب  هدارا ، نیا  دنتسه و  نسُح  ریخ و  هشیمه  روما ، نیا  دنیآ و  یم  دوجوب  هلاحمال  نک »  » هملک اب  هک 

ًامیقتـسم دنوادخ  هدارا  عون ، نیا  رد  .دنک  بجاو  ای  مارح  ار  یلعف  يراذگنوناق ، ماقم  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  یعیرـشت  هدارا  اما  و 
یعیرـشت هدارا  .دراد  رارق  نیفلکم  راـیتخا  هدارا و  دـهاوخ ، یم  هک  هچنآ  یلاـعت و  قـح  هدارا  نیب  هـکلب  دریگ  یمن  قـلعت  وا  دارم  هـب 

زا .دنک  یم  عضو  نافلکم  يارب  هک  تسا  یلاعفا  هب  قلعتم  هشیمه  دنوادخ 

هرامش 7. دیفم  خیش  تافنصم  هدارالا ، یف  هلأسم  هلاسر  زا  يا  هصالخ  - 1
ج 3/168 نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  - 2

هیآ 82. سی  هروس  - 3
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اذل دراد ، یگتسب  قولخم  هدارا  هب  ریخ ، ِلمع  نآ  مامتا  دنک و  یم  هنخر  هدش ، تساوخرد  لعف  ادخ و  هدارا  نیب  هدنب  هدارا  هک  اجنآ 
یهاگ .دوش  یم  ققحم  یهلا  دارم  هجیتن  رد  سپ  دهد ، ماجنا  هتساوخ  ادخ  ار  هچنآ  هدرک و  تباجا  ار  یهلا  هدارا  هدنب ، تسا  نکمم 

ادخ تنـس  هکلب  تسادخ  هدارا  فعـض  رطاخ  هب  هن  نیا ، دراد و  یمرب  ماگ  ادخ  تساوخ  هدارا و  فلاخم  هدرک و  ینامرفان  هدنب  مه 
.دهد رارق  ناحتما  دروم  ار  دبع  شیارگ  رایتخا و  ات  هدوب  نینچ 

: ریهطت هیآ  رد  هدارا » - » 2-3

روطنیا هیآ  يانعم  دوب  نینچ  رگا  تسا ؟ یعیرـشت  هدارا  ایآ  .تسانعم  مادک  هب  ریهطت  هیآ  رد  هدارا  هک  دـید  دـیاب  قوف  حرـش  اب  لاح 
نیا رد  ایآ  دـهاوخ .» یم  ناشیا ، دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  ار  نانآ  زا  یکاپان  ندودز  تیب و  لها  تراهط  یکاـپ و  دـنوادخ  : » دـش یم 
یلاح رد  هدومن ، تیب  لها  رد  رصحنم  ار  يا  هدارا  نینچ  لامعا  امنا  هملک  اریز  ًادبا ، تشاد ؟ تماما  تمـصع  رب  تلالد  هیآ  تروص 

دنوادـخ ار  ریهطت  نیا  هک  ارچ  تسین  تیب  لـها  رد  رـصحنم  ًالـصا  يریهطت  نینچ  دوب ، رظن  دروم  ریهطت ، رد  یعیرـشت  هدارا  رگا  هک 
ماجنا ات  زاغآ  زا  شناگدنب  هیلک  يارب  ار  ...و  تلادع  یتسرد و  یتسار و  تراهط و  یکاپ و  دنوادخ  .تسا  هتـساوخ  رـشب  همه  يارب 

رب دهاوخ  یمن  ادـخ  ینعی   (1) ْمُکَرّهَُطِیل ُدـیُری  ْنَکلَو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  لَعْجَِیل  ُهّللا  ُدـیُری  ام  دـیامرف : یم  هکناـنچ  هدرک  هدارا  تقلخ 
دوش تیب  لها  رد  رصحنم  یماع ، ریهطت  نینچ  هک  تسین  حیحص  سپ  .دزاس  كاپ  ار  امش  هک  دهاوخ  یم  نکیلو  دریگب  تخـس  امش 

راگزاس مه  امنا  دربراک  اب  اـت  تسا  ینیوکت  ًاـمتح  دـشاب و  یعیرـشت  دـناوت  یمن  هیآ  رد  هدارا  ًاملـسم  اذـل  ددرگ ، یفن  نارگید  زا  و 
میرکت اب  هدارا  ندوب  یعیرـشت  تسا و  دوخ  نابطاخم  میرکت  حدـم و  ددـصرد  هیآ  اریز  درادـن  انعم  اـجنیا  رد  یعیرـشت  هدارا  .ددرگ 

رافک و لماش  ماع ، ِریهطت  اریز  تسین  راگزاس 

هیآ 6. هدئام  هروس  - 1
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ققحم دوـخ ، ریهطت  رد  ار  قـح  هدار  نیا  تیـصعم ، كرـش و  رفک و  كرت  اـب  دنتـسه  رومأـم  مه  ناـشیا  ینعی  دوـش  یم  مـه  قاـسف 
یچیپرس دنوادخ _  هدارا  زا  دارم ، هک  تسین  نکمم  رگید  سپ  تسا  ینیوکت  هیآ ، رد  هدارا  زا  دوصقم  دوش  تباث  یتقو   (1) .دنزاس

نکمم تیب  لها  تحاس  رب  اذـل  نوکیف _  نک  دوش _  یم  ماجنا  ًاـمتح  هتفرگ و  قلعت  رما  نآ  هب  ًامیقتـسم  دـنوادخ  هدارا  اریز  دـنک ،
تسناد هورگ  نیا  هژیو  صاخ و  ناوت  یم  ار  تراهط  عون  نیا  دنزبرس و  فالخ  یلمع  تارضح ، نآ  زا  ای  دنیشن  یکاپان  درگ  تسین 

.درک یفن  نارگید  زا  و 

؟ تسا رایتخا  یفن  تمصع ، ایآ  - 2-4

دنهاوخ موصعم  هانگ  زا  رهطم و  كاپ و  هیآ ، رد  روکذم  تیب  لها  ًاملـسم  دشاب  ینیوکت  هیآ ، رد  هدارا  رگا  هک  دوش  ضارتعا  دـیاش 
هدارا نیب  فلکم ، رایتخا  ینیوکت  هار  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  دوش  یم  تیب  لها  رد  رایتخا  وحم  مزلتسم  تمـصع ، نیا  دوب و 

.دوش لصاح  صاخ ، ریهطت  نآ  ات  دوش  یم  هتفرگ  موصعم  زا  رایتخا  سپ  دریگ ، یمن  رارق  وا  دارم  دنوادخ و 

دوش دراو  دناوت  یم  مه  ءایبنا  تمـصع  رد  ههبـش  نیا  هتبلا  .دش  دهاوخ  صخـشم  زین  ههبـش  خساپ  ددرگ  نشور  تمـصع  يانعم  رگا 
.دننک یم  یشارت  لاکشا  همئا  يارب  طقف  ناگدننک  لاکشا  یلو 

یشان هکلب  تسین  رایتخا  بلس  زا  یشان  ندوب ، لاحم  نیا  یلو  .موصعم  صخش  زا  فالخ  هانگ و  رودص  ندوب  لاحم  ینعی  تمـصع 
، روما نیا  دوـجو  اـب  هک  يدـحب  دـشاب  یم  یهلا  تادـییأت  هفاـضا  هب  سفن  لرتـنک  تردـق  هدارا و  يورین  نتفرـالاب  هژیو و  تیبرت  زا 

نکمم ریغ  سوه  يوه و  زا  يوریپ  هک  یئاج  ات  تسا  نآ  لماکت  هدارا و  ندوب  الاب  تمـصع ، يانعم  سپ  .تسا  لاحم  هانگ ، رودص 
مهف زا  رود  ًالصا  تلاح ، نیا   (2) .ددرگ

ص 28. ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  - 1
.دعب هب  ص 78  ریهطت ، هیآ  رد  یشهوژپ  - 2
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هچ ره  .دـنرادروخرب  تمـصع  عوـن  کـی  زا  يدودـح  اـت  یهورگ  ره  هک  مینیب  یم  مینک  رظن  دوـخ  فارطا  مدرم  هب  رگا  اریز  تسین 
ًالثم .دوش  یم  رت  عیسو  صخش ، نآ  تمصع  هرئاد  دشاب ، رتشیب  سفن  اب  هزرابم  ناوت  هدارا و  يدنمورین  يزاسدوخ و  تیبرت و  رادقم 
بلـس نانآ  زا  لمع ، نیا  رایتخا  هکنیا  هن  دنـشکب ، مدآ  تسا  لاحم  ینعی  دـنموصعم ؛ يدزد  اـی  یـشک  مدآ  هب  تبـسن  مدرم  تیرثکا 

.دشاب هدش 

تـسا لاـحم  ینعی  دـنموصعم  متـس  عوـن  ره  زا  هـک  مـینیب  یم  يرتـالاو  هورگ  مـیور  رتـالاب  هـلپ  کـی  لـماکت  ناـبدرن  رد  رگا  لاـح 
ناشیا زا  رایتخا  بلـس  مه  زاب  یلو  دنرادروخرب  لوا ، هورگ  هب  تبـسن  يرتالاب  تمـصع  زا  نانیا  سپ  دنراد ، اور  یملظ  نیرتکچوک 
دنوشن تمهت  تبیغ و  راچد  ای  دنرآ  نابز  رب  یتشز  نخـس  تسا  لاحم  هک  مینیب  یم  ار  يا  هدع  میور  رتالاب  یماگ  رگا  .تسا  هدـشن 

یحور و تیبرت  ِیلاع  ِلحارم  هب  ندیسر  رطاخ  هب  هکلب  دشاب ، هدش  بلس  ناش  هدارا  هکنیا  هن  دنموصعم  یـصاعم  نیا  هب  تبـسن  ینعی 
تیبرت رد  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  یهورگ  میور  رتالاب  مه  زاب  رگا  الاح  .دـنا  هدیـسر  هبترم  نیا  هب  یقالخا  لماکت  یناسفن و  یلاعت 

ياهدادما تادییأت و  اه ، تدـهاجم  نیا  رطاخب  دـنا و  هدیـسر  الاو  رایـسب  یماقم  هب  قالخا  لماکت  سفن و  بیذـهت  حور و  یلاعت  و 
تیمک و تسا  یهیدب  .تسین  رایتخا  بلس  رب  لیلد  مه  نیا  اما  .دنا  هدیسر  قلطم  تمـصع  هجرد  هب  اذل  هدش ، ناشیا  لماش  مه  یهلا 

یگنوگچ هب  یگتـسب  نیعی  تسا  قیقد  رایـسب  نوناق  هدعاق و  عبات  یهلا ، ياهتنـس  رگید  دـننام  ناگدـنب ، يارب  تادـییأت ، نیا  تیفیک 
هار رد  هکنانآ   (1) انَُلبُس ْمُهَنَّیِدْهََنل  انیف ، اوُدَهاج  َنیّذلاَو  دیامرف : یم  دنوادخ  هچنانچ  تسین  یکش  نآ  لصا  رد  یلو  دراد  نانآ  داهج 

دندش تیادـه  هکنانآ   (2) ًيدُـه ْمُهَداز  اوَدَـتْها  َنیَّذـلاَو  هدومرف : زین  .مینایامن و  یم  ناشیا  هب  ار  شیوخ  ياـههار  دـننک ، شـالت  اـم 
.دیازفا یم  ناشیا  تیاده  رد  دنوادخ 

دش و نشور  نیموصعم  همئا  ءایبنا و  رترب  تمصع  تاحیضوت ، نیا  وترپ  رد 

هیآ 69. توبکنع  هروس  - 1
هیآ 17. دمحم  هروس  - 2
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راـیتخا بلـس  مزلتـسم  درادـن و  تیب  لـها  رد  راـیتخا  هدارا و  دوجو  اـب  یـضقانت  ینیوکت ، هدارا  هیآ و  رظن  دروم  ریهطت  هک  میتـسناد 
.تسین

یلماع یضترم  رفعج  دیس  همالع  هاگدید  - 2-5

ندودز هدارا ، قلعتم  دـشاب و  یم  یعیرـشت  هیآ ، رد  هدارا  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  بهذـیل  رد  مال »  » دوجو هب  هجوت  اب  یِلماـع  همـالع 
.تسنآ رطاخب  مه  يدیلپ  ندودز  هک  تسا  يرگید  رما  هدارا ، ِّقلعتم  هکلب  دوش  رایتخا  بلس  مزلتسم  هک  تسین  يدیلپ 

هچنآ ینعی   (1) تسا لیلعت  دیفم  و  یک » مال   » َبِهذیل رد  مال  : » دیوگ یم  نینچ  هصالخ  روطب  نآرق ، زا  یتایآ  یـسررب  نمـض  ناشیا 
هب اما  هدرک ، هدارا  ار  ییاهزیچ  دنوادخ  هک  دـهد  یم  ناشن  نیاربانب  هدـش ، هتفگ  شلبق  هک  تسا  يزیچ  نآ  تلع  هدـمآ ، نآ  زا  دـعب 

.دیادزب تیب  لها  زا  ار  يدیلپ  هک  تلع  نیا  هب  تلع ؟ هچ 

هّللاَرون اُوئِفُْطی  ْنَا  َنودـیُری  : » هیآ هسیاقم  لـثم  میباـی  یمرد  یبوخب  ار  تواـفت  مینک  تقد  هدـمآ  یک » مـال   » هک رگید  تاـیآ  رد  رگا 
نارفاک ینعی   (3)« مهِِهاوفِاب ِهّللاَرون  اُوئِفُْطِیل  َنودـیُری  هیآ  و  دـننک ، شوماخ  ار  ادـخ  رون  هک  دـنهاوخ  یم  نارفاک  ینعی   (2)« ْمَهِهاوفِاب

هک هتفرگ  قلعت  نیا  هب  ًامیقتـسم  نارفاک  هدارا  لوا  هیآ  رد  .دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  هرخـسم ، هنعط و  لطاب و  راتفگ  اب  دـنهاوخ  یم 
لطاب و راتفگ  لثم  لامعا -  نآ  هلیـسوب  ات  هتفرگ  قلعت  يرگید  ياهراک  هب  نارفاک  هدارا  مود  هیآ  رد  اما  .دـنک  شوماخ  ار  ادـخ  رون 

ادخ رون  ندش  شوماخ  هب  ًامیقتـسم  رافک  هدارا  مود  هیآ  رد  هک  تسا  حـضاو  سپ  .دـننک  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـنوادخ _  هب  ءارتقا 
رطاخب طقف  انعم  رییغت  نیا  و  هتفرگن ، قلعت 

ار مال  هعیش  نارسفم  یـضعب  اما  هیآ ) لیذ  ج 22/13  یناعملا ، حور  ریسفت   ) دنراد ار  رظن  نیمه  مه  تنـس  لها  نارـسفم  یـضعب  - 1
ص 44) ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  ج 10/444 و  يرشع ، ینثا  ریسفت  ، ) دنناد یم  دیکأت  تمالع 

هیآ 32. هبوت  هروس  - 2

هیآ 8. فص  هروس  - 3
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(1) .تسا مود  هیآ  رد  مال »  » دوجو

نیا هتفرگ ؟ قلعت  يزیچ  هچ  هب  ریهطت  هیآ  رد  ادـخ  هدارا  سپ  هک : لاؤس  نیا  باوج  اـما  تسا ، هنوگ  نیدـب  عـضو  مه  ریهطت  هیآ  رد 
زا دنوادخ  ینعی  .تسا  هدش  رکذتم  (ص ) ادخ لوسر  نانز  هب  هتـشذگ  تایآ  هک  تسا  ییاه  یهن  رما و  نامه  هدارا ، ِّقلعتم  هک  تسا 

ياهراک دنتـسه ، كاپ  نادـناخ  نیا  هب  بوسنم  هک  یناسک  زا  دـهاوخ  یمن  یتح  دراد  ار  تیب  لها  ِماقم  هب  مامتها  تیاهن  هک  اـجنآ 
عیرـشت ص )  ) ربمایپ نانز  يارب  هک  یئاه  یهن  رما و  اذـل  .ددرگ  راد  هشدـخ  باستنا  نیا  رطاخب  ناشیا  ماقم  ادابم  ات  دنزبرـس ، فالخ 

هدارا سپ  (ص . ) ربمایپ نانز  رطاخ  هب  هن  تسا  تیب  لها  تیمها  رطاخ  هب  دیامرف ، یم  ررقم  هک  يرباربود  شاداپ  رفیک و  دـنک و  یم 
، یعیرـشت هدارا  نیا  اما  ص . )  ) ادـخ لوسر  نارـسمه  یهاون  رماوا و  هب  تسا  قلعتم  تسا و  یعیرـشت  تاذـلاب  ًالوا و  ریهطت ، هیآ  رد 

قلعت تمـصع  دـح  ات  ناـشیا  ندرک  هزیکاـپ  تیب و  لـها  زا  يدـیلپ  ندودز  هب  هک  دـشاب  یم  يرگید  ینیوکت  هدارا  زا  هتفرگ  تأـشن 
.تسا هتفرگ 

« هللا  » هب ْمُکَرَّهَُطی »  » و بِهُْذی »  » نداد تبـسن  زا  ارنآ  ام  هک  دشاب  یم  رتدیکا  رتدـیدش و  لوا  هدارا  زا  ینیوکت  هدارا  نیا  کش ، نودـب 
(2) «. دریگ یمن  تروص  شا  هدارا  نودب  وا  لعف  تسادخ و  لعف  ریهطت ، سجر و  باهِذا  اریز  میا  هدرک  تشادرب 

یلمآ يداوج  هللا  هیآ  هاگدید  - 2-6

هکنیا رد  اما  هدش ، فذح  هدارا  قلعتم  تسا و  لیلعت  دیفم  ریهطت ، هیآ  رد  مال »  » هک هتـسناد  یحیحـص  هیجوت  ار  بلطم  نیا  زین  ناشیا 
ماقم تمـصع  نوچ  دشاب ، یهن  دـنچ  زا  تعاطا  ای  رما  دـنچ  لاثتما  دـناوت  یمن  هدارا  قلعتم  :» دـیوگ یم  تسا  يزیچ  هچ  هدارا  قلعتم 

ماجنا اب  هن  دوش  یم  لصاح  هژیو  تفرعم  ملع و  اب  طقف  هک  تسا  ییالاو 

ص 522. تسا ، هدرک  هراشا  فالتخا  نیا  هب  تادرفم  رد  مه  بغار  - 1
ات 71. ص 64  ریهطتلا ، هیآ  یف  تیبلا  لها  - 2
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.دودحم لمع  دنچ  كرت  ای 

هدش یلامعا  كرت  ای  ماجنا  هب  رومأم  ربمایپ  نانز  هک  تفگ  ناوت  یمن  سپ  ددرگ  یمرب  وا  دوخ  هب  سکره ، لمع  رثا  هتشذگ ، نیا  زا 
دلاخ دریگب و  هزور  دیز  ًالثم  هک  تسا  نکمم  رگم  دشاب ! هک  یـسکره  تیب  لها  نیا  لاح  دوش ! تیب  لها  بیـصن  نآ ، هجیتن  ات  دنا 

تقیقح و نآ ، کمک  هب  هک  دراد  مزال  هژیو  یتفرعم  ملع و  تمـصع ، هک  اـجنآ  زا  تسیچ ؟ هدارا  قلعتم  سپ  ...اـی  دـسرب ؟ يوقت  هب 
امـش هب  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ینعی  تسا  یتـفرعم  ملع و  نینچنیا  هئارا  ناـمه  هیآ ، رد  هدارا  قـلعتم  دـشاب ، تیؤر  لـباق  هاـنگ ، نورد 
هدارا ًانیوکت  دنوادخ  سپ  .دـنک  سجر  باهذا  امـش  زا  هکنیا  ات  ارچ ؟ .دـنایامنب  ار  نیمز  نامـسآ و  توکلم  ناتراگدرورپ و  ناهرب 

اب دوخ و  رایتخا  اب  ناشیا  لاـح  .دـنک  یم  ناـهرب  هئارا  ناـنآ  هب  اذـل  دنـسرب ، تمـصع  ماـقم  هب  ناـشیا  شناـهرب ، هئارا  هار  زا  هدومرف 
تبسن ام  ًالثم  دنموصعم  یصاعم  زا  یخرب  هب  تبسن  دارفا ، همه  هچنانچ  .دنناسر  یم  تمصع  ماقم  هب  ار  دوخ  ناهرب ، نیا  زا  تناعتسا 

یم ارنآ  تبقاـع  اـیوگ  هچناـنچ  میراد  نآ  تبقاـع  هب  تفرعم  ملع و  اریز  میتـسه  موصعم  ...و  شتآ  هب  ندز  تسد  مس و  ندروـخ  هب 
، هتشذگ ياهثحب  ربانب  .دنشاب  یم  قلطم  تمصع  ياراد  اذل  دنراد  یتفرعم  نینچ  یصاعم ، یمامت  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  همئا  .مینیب 

(1) «. تسا هدشن  نآ  هب  حیرصت  هک  تسا  هژیو » تفرعم  ملع و  هئارا   » يارب تلع  دشاب ، لیلعت  يارب  هیآ  رد  مال »  » رگا

.تسا هدش  دراو  هب  لوعفم  رب  هک  دنناد  یم  دیکات  مال  هتسنادن و  لیلعت  يارب  ار  َبِهُْذیل  رد  مال »  » یخرب هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

« َبِهْذُیِل  » يانعم - 2-7

« مال  » دروم رد   (2) .ندرک هلازا  يانعم  هب  تسا  َبَهَذ  هشیر  زا  لاعفا  باب  ردصم  باهِذا 

ات 44. زا ص 20  يا  هصالخ  ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  - 1
.5/66 برعلا ، ناسل  - 2
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مزلتـسم يدیلپ  ندودز  هک  تفگ  دـیاب  سجر  هلازا  باهذا و  دروم  رد  اما  تشذـگ  یتاحیـضوت  نآ ، قلعتم  هدارا و  ثحب  تبـسانمب 
هچنآ هلازا  يانعم  رد  یهاگ  دیآ : یم  انعم  ود  هب  ندودز  هکلب  .دربب  نیب  زا  ارنآ  دنوادخ  ات  دشاب  دوجوم  يدـیلپ  ادـتبا  هک  تسین  نیا 

دنوادخ ًالثم  .دز  ناوت  یم  يدایز  ياهلاثم  بلطم  نیا  دییأت  رد  .یلحم  رد  يزیچ  ندـشدراو  زا  عنم  يانعم  هب  یهاگ  تسا و  دوجوم 
ار یتسیاشان  یتشز و  وا  زا  ات  میدرک  نینچ   » ینعی  (1)« ءاشْحَفلا َءوّسلا و  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکلاذَک  : » دیامرف یم  فسوی  ترضح  هرابرد 

زامن رد  هکنیا  ای  تسا ؛ هدنادرگرب  وا  زا  ادخ  سپس  هدوب و  هدش  ءاشحف  ءوس و  راچد  فسوی  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هیآ  مینادرگرب .»
نالا ام  هک  تسا  نیا  رب  فارتعا  تخس  نیا  ایآ  امرف » تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ   » ینعی « َمیقَتْـسُملا َطاّرـصلا  انِدِْها   » مییوگ یم 

تـساوخرد هکلب  تسین  یهارمگ  تلالـض و  توـبث  تیادـه و  مدـع  رب  لـیلد  نخـس  نیا  نتفگ  .ریخ  میتـسین ؟ میقتـسم  طارـص  رد 
: دییوگب دینک و  اعد  یـسک  هب  امـش  رگا  زین  .نآ  قیمعت  تیبثت و  تیادـه و  يدایز  تساوخرد  ینعی  تسا  دوجوم  تیادـه  رارمتـسا 
؟ تسه ضارما  همه  هب  التبم  نالا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ایآ  دنک » رود  وت  زا  ار  ضارما  همه  ادـخ   » ینعی ءوس : ّلُک  ُْکنَع  ُهّللا  فَرَص 

.هن ًاملسم 

هک (ع ) نیسح ماما  و  (ع ) نسح ماما  روبزم ، بلاطم  رب  هوالع  اریز  تسین  دوجوم  ياه  يدیلپ  ندودز  يانعمب  هیآ  رد  باهذا  نیاربانب 
یـسک هک  تسین  روصتم  ناـنآ  يارب  يدـیلپ  هنوگچیه  دـندوب و  لاـسدرخ  هیآ ، ِلوزن  ماـگنه  رد  دنتـسه ، هیآ  قیداـصم  ءزج  ًاملـسم 

(ص) ربمایپ دوخ  ناققحم ، املع و  عامجا  هب  هکنیا  رت  مهم  .تسا  هدرک  عفد  ار  اه  يدـیلپادخ  هیآ ، لوزن  زا  دـعب  دـنک  اـعدا  دـهاوخب 
تسا روصتم  هانگ  يدیلپ و  مه  ص )  ) ربمایپ يارب  ایآ  .دنرادن  کش  بلطم  نیا  رد  ینس  هعیش و  دنتسه و  هیآ  نارهطم  نمض  رد  مه 

اه و جاجتحا  اهاعد و  دوخ و  نانخـس  رد  ...و  ع )  ) ارهز ترـضح  نینـسح و  یلع و  ماما  هوالع  هب  دنک ؟ عفد  ار  يدـیلپ  نآادـخ  هک 
زاولمم اهباتک  هک  دراوم  رگید 

هیآ 24. فسوی  هروس  - 1
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زا ار  يدیلپ  هدیرفآ و  رهطم  كاپ و  ار  ناشیا  تقلخ ، يادتبا  زا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  فلتخم  ظافلااب  تساهنآ ،
.تسا هدرک  رود  نانآ 

« سّجِرلا  » يانعم - 2-8

یم لقن  ءارف  زا  هتـسناد و  يدـیلپ  يانعم  هب  ار  سجر  حاحـص ، دراوملا و  برقا   (1) .تسا كاـپان  زیچ  ره  ياـنعم  هب  تغل  رد  سجر 
سجر اـب  هک  يروما  دـیجم  نآرق  رد   (2) .دـشاب هدـش  لیدـبت  ءاز  هب  نیـس  دـیاش  تسا و  هانگ  يانعم  هب  زجر  ریظن  سجر  هک  دـننک 

(4) .كوخ تشوگ  نوخ و  (3) و  اه تب  يانعم  هب  مالزَا »  » رامق و بارش و  زا : دنترابع  دنا  هدش  فیصوت 

(5) .تسین نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  هچره  تسا و  یناطیش  لمع  سجر  دیوگ  یم  سابع  نبا 

حور و ياه  يرامیب  لثم  تسا  يونعم  یهاگ  و  تب ، كوخ و  تشوگ  رد  یکاپان  لثم  تسا  يرهاـظ  یهاـگ  یکاـپان  يدـیلپ و  نیا 
ناشیاهلد رد  هکنانآ  اـما  »(6) و  ْمَهِـسْجِر یلا  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبوُلق  یف  َنیّذـلا  اـّمَا  َو  : » هدـمآ هیآ  ود  نیا  رد  هچناـنچ  .ناور 

ناس نیدب   (7) َنونِمُؤی َنیّذلا ال  یلَع  َسْجِّرلا  ُهّللا  ُلَعْجَی  َِکلذَک  و  دیازفا » یم  يدیلپ  ناشیا  يدیلپ  رد  دـنوادخ  سپ  تسا ، يرامیب 
«. دهن یم  دنروآ  یمن  نامیا  هکنانآ  رب  ار  يدیلپ  ادخ 

دیفم هک  دراد  مال » فلا و   » سجر هملک  اریز  هدـش ، دـصق  سجر  ماسقا  عاونا و  همه  ینعی  تسا  شخب  ود  ره  دارم  ریهطت  هیآ  رداما 
ًاملـسم دربب و  تیب  لها  امـش  زا  ار  تشز  لامعا  لطاب و  تاداقتعا  زا  معا  يدیلپ  عاونا  مامت  دهاوخ  یم  دـنوادخ  ینعی  .تسا  سنج 

ینعی تسا  هیهلا  تمصع  اب  قبطنم  يریهطت  عنم و  هلازا و  نینچ 

بغار ص 342. تادرفم  - 1
ج 3 و 4/55. نآرق ، سوماق  - 2

هیآ 90. هدئام  هروس  - 3
هیآ 145. ماعنا  هروس  - 4

ج 8 و 7/356. نایبلا ، عمجم  - 5
هیآ 125. هبوت  هروس  - 6
هیآ 125. ماعنا  هروس  - 7
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مالـسلا هیلع  تیب  لها  تمـصع  هلدازا  یکی  هفیرـش  هیآ  سپ  .دنک  یم  رود  یلطاب  ره  زا  ار  ناسنا  هک  سفن  رد  هّیملع   ِ تروص نامه 
تیب لها  سدـقم  تحاس  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یکاپان  سجر و  قیداصم  نیرت  یهیدـب  زا  اهینامرفان  ناـهانگ و  اریز   ، (1) دشاب یم 

دنوادخ هدارا  زا  دارم  تسا  لاحم  هدارا  نیا  رد  هک  میتسناد  هتفرگ و  تروص  ادخ  هینیوکت  هدارا  هب  هلازا ، باهذا و  نیا  هدرک و  رود 
و ص )  ) دمحم تیب  لها  يا  دیادزب  ار  يدیلپ  يدب و  ره  امـش  زا  ات  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  : » دسیون یم  يربط  اذل  .دنک  یچیپرس 

(2) .دراد دوجو  نایصاع  نایم  رد  هک  ییاه  یکاپان  زا  دنادرگ  نات  هزیکاپ  ار  امش 

رظن زا  مه  و  موهفم ، رظن  زا  مه  هیآ ، هک  تسا  یعیبط  تیب ، لـها  تمـصع  یلاـع  ماـقم  رب  ریهطت  هیآ  لـماک  ماـت و  ِتلـالد  ببـس  هب 
ینـشور و نیا  هب  لولدـم  موهفم و  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  دریگ ، رارق  ص )  ) ربماـیپ یعقاو  تیب  لـها  ناـفلاخم  مجاـهت  دروم  قادـصم 

.دنیامن یم  دیدرت  لاکشا و  داجیا  همهنیا  حوضو ،

ار هدنزرا  تلیـضف  نیا  دیاش  ات  دنهد  یم  شرتسگ  ار  تیب  لها  هریاد  رگید  فرط  زا  دنهاک و  یم  سجر  تیمومع  زا  فرط  کی  زا 
.دنیامن تابثا  مه  نارگید  يارب 

نینچ نارگید  هن  دـنا و  هتـشاد  ییاعدا  نینچ  دوخ  هن  ًالـصا  هکنیااب  دوش ؟ ربمایپ  نانز  لماش  هیآ  رد  دوجوم  ریهطت  تسا  نکمم  اـیآ 
.دوش یم  تابثا  نآ  دض  ًاقیقد  هکلب  خیرات ، هن  دنک و  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  نارق  تایآ  هن  دنا و  هدرک  اعدا  اهنآ  يارب  ار  یماقم 

اینُّدـلا َو هاـیَحلا  َندُِرت  ُّنْتنُک  ْنِا   » هک دـنک  یم  باـطخ  ادـخ  لوـسر  ناـنز  هب  لـبق  تاـیآ  نیمه  ...و  مـیرحت  هروـس  تاـیآ  رب  هوـالع 
ًاِحلاص ْلَـمْعَت  ِِهلوسر  َهِّلل َو  ّنُْکنَم  ُْتنْقَی  ْنَمَف   » دـیامرف یم  زین  دـئاز  و  دـیهاوخ » یم  ار  نآ  ياـهرویز  اـیند و  تاـیح  رگا   » (3)« اهتَنیز

رگا ینعی  .دش » دهاوخ  نادنچ  ود  وا  رجا  دنک  حلاص  لمع  دوش و  شلوسر  ادـخ و  عیطم  امـش  زا  کی  ره   « » (4) ِنیَتَّرَم اهَرْجَا  اِهتُْون 
...دوشن شلوسر  ادخ و  عیطم  دنکن و  حلاص  لمع 

ج 16/331. نازیملا ، - 1
ج 22/5. نایبلا ، عماج  - 2
هیآ 28. بازحا  هروس  - 3
هیآ 31. بازحا  هروس  - 4
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دیتسین رگید  نانز  زا  يدـحا  لثم  امـش  یبن  نانز  يا   » (1) َُنتیَّقتَا نا  ِءاِّسنلا  َنِم  ٍدحاَک  َُّنتَْـسل  یبَّنلا  َءاِسن  ای   » دـیامرف یمن  دـنوادخ  ایآ 
لوسر يرـسمه  فرـص  هک  تسین  نینچ  دـیرادن و  رگید  دارفا  اـب  یقرف  چـیه  دـینکن  هشیپ  يوقت  رگا  ینعی  دـینک » هشیپ  يوـقت  رگا 

دینک و هشیپ  يوقت  ناسحا و  يرسمه ، رب  هوالع  هک  تسا  ینامز  امش  تمرح  تمارک و  هکلب  دروایب  میظع  رجا  امش  يارب  (ص ) ادخ
(2) .تسا اوقت  هب  دّیقم  امش  ماقم  ولع 

ٍهَشِحاِفب نُْکنِم  ِتأَی  ْنَم  یّبَنلا  َءاِسنای  : » هک دهد  یم  رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  (ص ) ادخ لوسر  نارـسمه  ادخ  هکنیا  رتمهم ، همه  زا 
ربارب ود  وا  يارب  باذـع  دوش  بکترم  راکـشآ  ییاـشحف  امـش  زا  سکره  ربماـیپ  ناـنز  يا   » (3)« ِنیَفْعِـض باذعلا  اَهل  ْفَعاُضی  ِهنّیَبُم 

«. ددرگ هدوزفا 

نآ یتشز  هک  تسا  یهانگ   » هیآ روظنم  سپ  راکـشآ ، ینعی  هنیبم »  » دسرب و تیاهن  هب  تعانـش  یتشز و  رد  هک  یلمع  ینعی  هشحاف » »
زا یتح  ربمایپ  نانز  چـیه ، هک  کچوک  هنایفخم و  ناـهانگ  هکنیا ، هب  دراد  حیرـصت  هیآ  هجیتنرد  دـشاب .» حـضاو  نشور و  همه  يارب 

.لمع هدیقع و  رد  یگدولآ  سجر و  هنوگره  هب  دسر  هچ  دنتسین  اربم  نوصم و  مه ، راکشآ  نیبم و  میظع و  ناهانگ  نینچ 

ای دنوش  هنیبم  هشحاف  یتح  هشحاف  بکترم  ای  دنـشاب  هتـشادن  اوقت  ای  دـننک  يویند  تایح  هدارا  ربمایپ  نارـسمه  هکنیا  ناکما  نیاربانب 
هب رما  هنرگو  هتشاد ، دوجو  بازحا  هروس  تایآ  حیرـص  قبط  اهنیا  همه  ناکما  دننک ، یلهاج  جربت  ای  دنـشاب  هتـشادن  لوق  رد  عوضخ 
هیآ هاگره  درک و  یم  هیرگ  درک  یم  داـی  لـمج  گـنج  زا  تقو  ره  هک  تسین  هشیاـع  نیا  اـیآ  .دـشاب  یم  هدوهیب  وغل و  اـهنآ  كرت 

ردقنآ دناوخ  یم  ار  ّنُِکتوُیب  یف  َنْرَقَو 

هیآ 32. بازحا  هروس  - 1
رجا دـننک  هشیپ  يوقت  رگا  مه  ناشیا  تسه ، مه  ص )  ) ادـخ لوسر  ِباحـصا  يارب  يوقت ، هب  تمارک  يرترب و  ِندـش  دـیقم  نیا  - 2

یماقم تبترم و  ندوب  یباحص  ِفرِـص  دنزرـس  نانآ  زا  ملظ  فارحنا و  رگا  یلو  دنـشاب  یم  نارگید  رب  یتیزم  ياراد  دنراد و  میظع 
.دراد حیرصت  حتف  هروس  هیآ 29  هچنانچ  دروآ  یمن  دوجوب  نانآ  يارب 

هیآ 30. بازحا  هروس  - 3

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

هک تسا  تنس  لها  رسفم  یسولآ  نیا  .دروآ  یم  دای  هب  ار  ناناملسم  زا  يرایـسب  لتق  اریز  دش  یم  سیخ  شا  هعنقم  هک  تسیرگ  یم 
يالوم اب  شگنج  جورخ و  زا  دش  نامیشپ  دایز  رایسب  هشیاع  ینعی  ِمَدَّنلا » َهَیاغ  ْتَمِدَن   » دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  ار  بلاطم  نیا  همه 

؟(2) تشاد ییاج  هیرگ  ینامیشپ و  همهنیا  دوب  هدرک  یتسرد  راک  هشیاع  رگا  ایآ   . (1) ( « ع  ) یلع نانمؤم 

« تیبلا لها   » يانعم - 2-9

، دشاب یم  رایسب  نخـس  فالتخا و  نآ  قادصم  نییعت  رد  اریز  تسا  ترابع  نیمه  ریهطت ، هیآ  شخب  نیرتزیگنارب  ثحب  نیرت و  مهم 
هملک نیا  طلغ  دربراک  زا  ات  دنا  هدیشوک  هتشاد و  يدایز  تیساسح  رارصا و  نآ ، هدودحم  نتخاس  صخشم  رد  (ص ) ادخ لوسر  اما 

(3) .دریگ ياج  بوچراهچ  نیا  رد  یسک  صاوخ ، زا  ریغ  دنراذگن  هدرک و  يریگولج  فیرش  سدقم و 

هدومن صخشمار  دنوش  یم  هدرمـش  تیب  لها  قادصم  هک  يدارفا  یماسا  یتصرف ، ره  رد  فلتخم  لامعا  نوگانوگ و  نانخـس  اب  اذل 
.تسا رایسب  نآ  تایاور  هک  دنا 

دوصقم  ، (4) تنس لها  نیرـسفم  زا  یـضعب  لوق  فالخرب  هک  تسا  یهیدب  تیب .» و« لها »  » هدش لیکـشت  هملک  ود  زا  روبزم  ترابع 
ربمایپ نانز  هناخ  هناخ ، نیا  ًاملـسم  و  تسا ، یـصوصخب  هناخ  دارم ، دراد و  مـال » فلا و   » اریز تسین  یلگ  تشخ و  هناـخ  ره  تیب  زا 

یف نرق   ) تسا هدومرف  ریبعت  نکتویب »  » هملک اب  ناشیا  ياـه  هناـخ  زا  دـنوادخ  ریهطت  هیآ  زا  دـعب  لـبق و  تاـیآ  رد  اریز  تسین  (ص )
( نکتویب یف  یلتی  ام  نرکذا  و  نکتویب ،

ات 11. ج 22 ص 9  یناعملا ، حور  ریسفت  - 1
ج 3/209. يرگسع ، همالع  مالسا  خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب  .ك.ر  تنس  لها  زا  نآ  عبانم  زا  عالطا  بلاطم و  لیصفت  يارب  - 2

ات 74. صص 57  همغلا ج 1  فشک  هب  دینک  عوجر  هطوبرم  لصفم  ثیداحا  اب  ترتع  لها و  لآ و  يانعم  حیضوت  ریسفت و  رد  - 3
ج 22/13. یناعملا ، حور  - 4
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ص)  ) ربمایپ نانز  ياه  هناخ  زا  ریغ  ًانئمطم  هدش ، صخـشم  مال » فلا و   » اب هک  هناخ  نیا  سپ  .هناخ  کی  هن  هدوب ، هناخ  نیدنچ  نوچ 
(1) «. تسا تلاسر  توبن و  تیب  هناخ  نیا  زا  دارم  : » دیوگ یم  یسربط  .تسا 

تعنـص و  » ای دشاب  هدرک  عمج  ار  اهنآ  دـحا » نید و   » ای یـشیوخ » تبـسن و   » هک دنتـسه  یناسک  لها  دـیوگ  بغار  لها : هملک  اما  و 
هناخ کی  رد  وا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  لصا  رد  درم  لها  .رنه  نالف  لها  مالـسا ، لها  رهـش ، نالف  لـها  دـنیوگ  اذـل  رهـش ،»  » اـی رنه »
دوش یم  هتفگ  یـسک  هب  اعد  ماقم  رد  ای  و  لَّهَاَت » نالف   » دنیوگ دنک  یم  جاودزا  هک  ینامز  درم  هب  ساسا  نیمهرب  .دننک  یم  یگدنز 

: دسیون یم  مه  روظنم  نبا   . (2) دهد رارق  لها  تشهب  رد  وت  يارب  دنک و  جیوزت  وت  هب  نیعلاروح  زاادخ  ینعی  هَنَجلا » ِیف  ُهّللا  َکَلَّهَا  »
درم لآ  دنتـسه و  وا  تما  يربمایپ  ره  لها  دنتـسه و  وا  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  صاخ  لجر » لها   » دنتـسه و نآ  ناـنکاس  تیب » لـها  »

(4) .ُهُعاْبتَا ُُهلایع و  ُُهلهَا و  ِلُجَّرلا  ُلآ  دیوگ : یم  يرهوج   (3) .تسا جّوزت  يانعم  هب  لّهأت  دنتسه و  وا  لها  نامه 

هدش و رارقرب  دارفا ، زا  يا  هدـع  نیب  یعماج  دـنویپ  هک  دوش  یم  لامعتـسا  ییاج  ره  رد  لها  تغل ، لها  هتفگ  نآرق و  لامعتـسا  ربانب 
، تیبلا لها  هنیدـملا ، لها  يرقلا ، لها  لیجنالا ، لها  باتکلا ، لـها  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتفلا  دارفا  نآ  ناـیم 

نامیا وا  هب  هدوب و  هدیقع  مه  يربمایپ  اب  هک  ار  نانآ  میرک  نآرق  .هرفغملا  لها  يوقتلا ، لها  رانلا ، لها  هیرقلا ، هذه  لها  رکذلا ، لها 
هب وا  لها  دشاب ، هدرواین  نامیا  وا  هب  یلو  دشاب  يربمایپ  یبسن  ِدـنزرف  یتح  یـسک  رگا  نکلو  درامـش  یم  وا  هیرذ  وا و  لها  دـندروآ 
هک تسا _  قح  وت  هدـعو  تسا و  نم  لـها  زا  مرـسپ  ایادـخ   (5) ...یلهَا ْنِم  ینبا  َّنِا  ِّبَر  تفگ : حوـن  هچناـنچ  .دروآ  یمن  باـسح 

ارم لها  يدوب  يداد  هدعو 

ریهطتلا ص 152. هیآ  یف  تیبلا  لها  7 و 8/356، نایبلا ، عمجم  - 1
بغار ص 96. تادرفم  - 2

.دعب هب  ج 1/253  برعلا ، ناسل  - 3
ج 2/1227. حاحص ، - 4

هیآ 45. دوه  هروس  - 5
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وبا ریما  ار  مهم  بلطم  نیمه  .تسین  وت  لها  زا  وا   (1) َِکلْهَا ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِا  دومرف : دنوادخ  دش ؟ قرغ  مرـسپ  ارچ  سپ  یهد _  تاجن 
ماگنه نآ  .دشک  یم  مظن  هب  تسا  فورعم  هیفاش »  » هب هک  شا  هنادواج  هّیمیم  هدیصق  رد  ملق ، ریشمش و  ریما  هعیش  ِریهش  ِرعاش  سارف ،

لماع نیرتمهم  ناشیا ، ياهملظ  ندرمشرب  نمض  رعاش  دنناد  یم  يرترب  لیلد  (ص ) ربمایپ اب  ار  دوخ  یشیوخ  تبارق و  سابع  ینب  هک 
: یبسن تبارق  یشیوخ و  طقف  هن  دناد  یم  تعاطا  يوریپ و  ار  ندوب  کیدزن  تیلها و 

ُمَیِّشلا ُقالْخَالا َو  ِتَْصقَا  اذا  ًاموَی  ُمِحَر  یبُْرق َو ال  َْتبَّرَق  َتاْهیَه ال 

(2) ُمِحَر ِِهنبِا  ٍحون َو  َنیب  ْنُکَی  َملَو  ًامِحَر  َُهل  َناْملَس  ُهَدوَم  تناک 

اب ناملـس  .دزاس  یم  رود  ار  امـش  ناتراتفر  قالخا و  هکنآ  لاح  دنک و  ربمایپ  هب  کیدزن  ار  امـش  یـشیوخ ، محر و  هک  تسین  نینچ 
رسپ یلو  ِْتیَبلا ، َلْهَا  اّنِم  ُناملَـس  دومرف  شا  هرابرد  ربمایپ  هک  دش  ثعاب  شتعاطا  یتسود و  یلو  دوبن  ص )  ) ربمایپ ناشیوخ  زا  هکنیا 

.تسین وت  لها  زا  وا  دومرف : حون  هب  دنوادخ  دش و  یفن  وا  تبارق  محر و  تشاد  ار  يدنواشیوخ  تبسن  نیرت  کیدزن  هکنیا  اب  حون 

ِبْرَْکلا َنـِم  ُهَـلْهَا  اـنیََّجن َو  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  مـینیب  یم  اذـل  هدــش ، جراـخ  وا  تـیلها  زا  رفک  رثا  رد  حوـن  دــنزرف  سپ 
هدـش و هدرمـش  وا  لها  حون  ناوریپ  هداوناخ و  همه  سپ  .میداد  تاجن  ندـش  قرغ  میظع و  هصغ  زا  ار  شلها  وا و  ینعی   (3)« ِمیظَعلا

تلالد تسا و  حیحص  بلطم  نیا   (4) .تسا هدوبن  ناگتفای  تاجن  ءزج  هدش ، جراخ  وا  تیلها  زا  نوچ  وا  رـسپ  یلو  دـنا  هتفای  تاجن 
تبارق دنزرف ، زا  ایآ   (5) .تسا حلاص  لمع  یلصا  رایعم  هکلب  تسین  تبارق  یسک ، تیب  لها  زا  ندمآ  باسح  هب  ِرایعم  هکنیا  هب  دراد 

هب دـسر  هچ  ات  .هدـش  جراـخ  ربماـیپ  حون  تیلها  زا  تعباـتم ، مدـع  اـب  دـنزرف ، نیمه  یلو  هن ، ًاـنئمطم  دراد ؟ دوجو  يرتکیدزن  یبسن 
تسا و رت  فیعض  شتبارق  هک  رسمه ،

هیآ 46. دوه  هروس  - 1
ج 3/401. ریدغلا ، - 2

هیآ 76. تافاص  هروس  هیآ 76 و  ءایبنا  هروس  - 3
ات 137. نآرق ج 1/135  سوماق  - 4

ریهطتلا ص 183. هیآ  یف  تیبلا  لها  - 5
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نیا تشادن و  يا  هدیاف  ناشیا  يارب  يرـسمه  نیا  دـندرک ، ناشنارهوش  هب  تنایخ  نوچ  طول  نز  حون و  نز  هک  دراد  حیرـصت  نآرق 
يوریپ تیعبات و  نیا  هک  اجنآ  زا  نیاربانب ، دوش  جراخ  صخش  تیلها  زا  دناوت  یم  مه  رسمه  سپ   (1) .دنوش یم  لخاد  شتآ  هب  ود 

رگید ياه  ناسنا  اذـل  دروآ ، یمن  نابز  رب  یحو  زج  ینخـس  هک  وا  لوسر  ای  دـهد و  یم  صیخـشت  دـنوادخ  طقف  ار  ص )  ) ربماـیپ زا 
همرکع و راـک  ریهطت  هیآ  رد  تیب » لـها   » قادـصم نییعت  ور  نیا  زا  دـنهد ، صیخـشت  ار  هبترم  نیا  دـنناوت  یمن  صقاـن ، ملع  رطاـخب 

.دنا هدومن  یفرعم  ناونع  نیا  اب  ار  یناسک  هچ  هک  دومن  لوسر  وادخ  راتفگ  هب  عوجر  دیاب  هکلب  ، تسین ناشیا  دننام  لتاقم و 

تشخ هناخ  تیب »  » زا دارم  دنا  هدرک  نامگ  تنـس  لها  هک  تسا  نآ  رطاخب  هیآ  نیا  رد  هشقانم  : » دسیون یم  يرتشوش  هللارون  یـضاق 
، تیب لها  زا  دارم  هکنآ  لاح  .تسا و  هدرک  یم  یگدنز  نآ  رد  شنارسمه  اب  ادخ  لوسر  هک  ییاه  هرجح  نامه  ینعی  تسا  یلگ  و 
هک يدـح  هب  تسا ، دادعتـسا  تیلها و  لامک  لوصح  هب  طونم  ماقم ، هبترم و  نیا  هک  تسین  یکـش  دنتـسه و  نآرق  لـها  هللا و  لـها 

هبترم نینچ  هب  ایآ  هک  درک  لاؤس  ص )  ) ربمایپ زا  هملـس  ما  ببـس  نیمهب  .دشاب  هتـشاد  ار  لوسر  ادـخ و  يوس  زا  نیبعت  صن و  تقایل 
(2) «. دوبن لاؤس  هب  يزاین  هنرگو  هن ؟ ای  تسا  هدیسر  ص )  ) ربمایپ ّتیلها  ینعی  یمهم 

: دنتفگ شرسمه  هب  هکئالم  هک  میهاربا  ترـضح  هرابرد  یکی  .تسا  هدمآ  نآرق  رد  رابود  طقف  تروص  نیا  هب  تیبلا » لها   » ترابع
هیآ مه  مود  هیآ  تسا .» نادـناخ  امـش  رب  دـنوادخ  تاـکربو  تمحر   » (3) ٌدیجم ٌدـیمح  ُهَّنِا  ِْتیَبلا  َلـها  ْمُْکیَلَع  ُُهتاـکََرب  ِهّللا َو  ُهَمْحَر  »

: تسین مال » فلا و   » ياراد تیب »  » هک هدمآ  نآرق  رد  تیب » لها   » ترابع مه  دروم  کی  هتبلا   (4) .تسام ثحب  دروم  هک  تسا  ریهطت 
ُهَنولُفْکَی ٍْتَیب  ِلهَا  یلَع  ْمُُکلُّدَا  ْلَه  »

.همجرت نومضم  هیآ 10  میرحت  هروس  - 1
ج 2/569. قحلا ، قاقحا  - 2

هیآ 73. دوه  هروس  - 3
هیآ 33. بازحا  هروس  - 4
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، هناخ مناخ  هک  تسین  یکـش  موس  لوا و  هیآ  رد  دننک ؟ شیراتـسرپ  امـش  ياربات  منک  ییامنهار  ینادـناخ  هب  ار  امـش  ایآ   » (1)« مَُکل
هیآ رد  اما  دنتـسه ، هطوبرم  تیب  لـها  ءزج  یـسوم  رداـم  موس  هیآ  رد  میهاربا و  رـسمه  لوا  هیآ  رد  ینعی  تسا  رظن  دروم  دوصقم و 

؟ تسیک دارم  ریهطت  هکرابم  هیآ  ینعی  مود 

ریهطت هیآ  رد  تیب  لها  قادصم  - 2-10

جورخ رب  ینبم  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  هک  یناسک  سپ  دنـشاب ، وا  لها  دـنناوت  یم  سکره  ناوریپ  اـی  دـنزرف  رـسمه ، هک  میتسناد 
تغل ِلصا  اب  دشاب » یمن  صخش  لها  ءزج  رسمه  ًالـصا   » هک دنوش  یم  لسوتم  نخـس  نیا  هب  هیآ ، قادصم  زا  ص )  ) ربمایپ نارـسمه 

.دنتـسه يوق  یفاک  هزادنا  هب  رگید  لئالد  نوچ  درادن  مه  یموزل  تسین و  حیحـص  اعدم  تابثا  يارب  هار ، نیا  دـنا و  هدرک  تفلاخم 
زا دور » یم  دوخ  هناخ  هب  دریگ و  یم  قالط  يزور  نوچ  تسین  صخـش  لها  ءزج  رـسمه  : » دیوگ یم  هک  مه  مقرا  نب  دیز  ثیدـح 

، دندوب هدرمـش  تیب » لها   » ِقادـصم مه  ار  یبن  جاوزا  شلوسر  ای  ادـخ  رگا   (2) .تسین دانتسا  لباق  دراد و  لکـشم  يرایـسب  تاهج 
دراد تلالد  يدایز  رایسب  ثیداحا  دشاب و  ص )  ) ربمایپ ای  ادخ  يوس  زا  دیاب  قادصم  نییعت  نیا  دش ، رکذ  هچنانچ  اما  .میدوب  میلـست 

رد تیب  لها  ظفل  : » دیوگ یم  ییابطابط  همالع  .دنشاب  یم  مالسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع ، ربمایپ ، تیب » لها   » ِقادصم هکنیا  رب 
ربمایپ يابرقا  لها و  زا  مه  فرع  بسحرب  هچ  رگا  دوش ، یمن  قالطا  يرگید  هب  هدـش و  صاـخ  مسا  رفن  جـنپ  نآ  يارب  نآرق  فرع 

: دیوگ یم  زین  و  دنشاب »

هب بیرق  نانآ  ...تسا  رتشیب  هعیش  تایاور  زا  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  هک  هچنآ  تسا و  ثیدح  زا 70  زواجتم  هراب  نیا  رد  تایاور  »
، هملس ما  زا  تیاور  لهچ 

هیآ 12. صصق  هروس  - 1
ص 156. ریهطتلا ، هیآ  یف  تیبلا  لها  زا  زین  ص 66 و  ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  هب  دینک  عوجر  - 2
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دنا هدرک  لقن  نارگید  نسح و  ماما  (ع ، ) یلع رفعج ، نب  هللادبع  سابع ، نبا  ءارمح ، یبا  عقسا ، نب  هلثاو  و  يردخ ، دیعسوبا  هشیاع ،
(1)« .دراد ثیدح  زا 30  شیب  هعیش  و 

(2) .دوش یم  هراشا  تیاور  دنچ  هب  ًاکربت  اما  مینک  لقن  ار  اهنآ  همه  میتسین  ددصرد  ام 

: دندوب رفن  تفه  هناخ  رد  ...هللا و  دیری  امنا  دش : لزان  نم  هناخ  رد  هیآ  نیا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  یطویـس  لوا  تیاور 
تیب لها  زا  نم  هللا  لوسر  اـی  متـشاد  هضرع  .مدوب  هداتـسیا  رد  کـیدزن  هک  نم  نیـسح و  نسح ، همطاـف ، یلع ، لـیئاکیم ، لـیئربج ،

.يربمایپ نارسمه  زا  وت  .يریخب  تبقاع  وت  دومرف : متسین ؟

رد هدـش  هتفاب  ییوتپ  نم  هناخ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـننک  یم  لـقن  هملـس  ما  زا  یگمه  يا  هدـع  قیرط  زا  یطویـس  مود  تیاور 
ود ترـسمه و  دومرف  ادـخ  لوسر  .دروآ  هریرح  یفرظ  هدـش و  لخاد  س )  ) همطاف هک  دوب  هدـیباوخ  دیـشک و  دوخ  يور  هب  ار  ربیخ 

نیا دندروخ  یم  ار  اذغ  نآ  دنتـشاد  هک  نیب  نامه  رد  .دروآ  ار  ناشیا  تشگرب و  س )  ) همطاف .نزب  ادص  ار  نیـسح  نسح و  ترـسپ 
هراشا نامـسآ  هب  هدروآ  نوریب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  دیـشک و  نانآ  رـس  رب  ار  هماج  هیقب  ادـخ  لوسر  سپ  ...اـمنا  هک  دـش  لزاـن  هیآ 

راب هس  ار  مالک  نیا  و  نک » ناشریهطت  وربب  ناشیا  زاار  يدیلپ  سپ  دنتسه  نم  ناگ  هصاخ  نم و  تیب  لها  اهنیا  اهلاراب  : » دومرف هدرک 
هرابود میامـش ؟ اب  مه  نم  هللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  مدرب و  وتپ  نآ  ریز  ار  دوخ  رـس  نم  دـنک : یم  هفاـضا  هملـس  ما  .دومرف  رارکت 

وت دومرف 

.16/330 نازیملا ، - 1
؛ هیآ لیذ  ج 22 / یناـعملا ، حور  ریـسفت  هب  دـینک  عوجر  عـالطا  دـیزم  يارب  دوش  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تاـیاور  نیا  عباـنم  - 2
هب ج 8/339  نایبت ، ریـسفت  ات 324 ؛ صص 9 30  ج 3  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ات 495 ؛ صص 492  ج 3  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت 

، ریهطت هیآ  لـیذ  ینـس  هعیـش و  ریـسافت  همه  زین  ص 356 و  ج 7  ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  ات 277 ؛ ج 4/264  نیلقثلارون ، ریـسفت  دعب ؛
فشک « ؛ یکلام غابـص  نبا  همهملا » لوصفلا  « ؛ ات 105 باتک و ج 14/40  لئاوا  و ج 9/ رخآ ، اـت  ج 2/503  قحلا ،  » قاقحا نینچمه 

« نیقیرفلا ثیداحا  یف  ریهطتلا  هیآ   » باتک نمـض  رد  يدنه ؛ نیـسح  دـماحریم  راونالا » تاقبع  « ؛ ینارحب مارملا » هیاغ  « ؛ یلبرا همغلا »
.تسا هدناسر  لامک  هب  نآ ، فلتخم  ظافلا  دانسا و  تیاور و  نیا  رد  ار  ثحب  یحطبا  يدحوم  یلع  دیس  رثا 
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.تسا ریخب  وت  تبقاع  يراد و  دوخ  ياج  وت  دومرف : هباشم  یتیاور  رد  و  يریخ ، هب  تبقاع 

امنا دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  هدـش  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا  یبلعث  ریـسفت  روثنملا و  رد  مارملا و  هیاغ  رد  موس  تیاور 
«. مالسلا مهیلع   » نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هدش ، لزان  رفن  هرابرد 5  ...هللا  دیری 

نت رب  هک  یلاح  رد  دش ، نوریب  قاتا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  حبص  يزور  تفگ  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  فلتخم  قرط  هب  مراهچ  تیاور 
نیـسح وا  زا  سپ  .درب  هماج  لخاد  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  .دـمآ  یلع  نب  نسح  ماگنه  نیا  رد  .تشاد  گنر  هایـس  یئاـبع  شیوخ 

دیری امنا  دومرف  هاگنآ  .درب  لخاد  مه  ار  وا  دمآ  یلع  رخآ  رد  .درب  نورد  مه  ار  وا  دمآ و  همطاف  سپـس  درک  لخاد  مه  ار  وا  دمآ و 
.تسا ملسم  يراخب و  هیلع  ٌقفتم  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  ...ا 

زامن ره  ماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  هزور  همه  هک  میدوب  دـهاش  هام  ام 9  تفگ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یطویـس  مجنپ  تیاور 
....ا دیری  امنا  امش ، رب  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  تیب و  لها  امش  رب  مالس  تفگ  دمآ و  همطاف  هناخ  رد  هب 

تیمها رگناشن  هکلب  درادـن  تافانم  اهنت  هن  هک  هدـش  لقن   (1) هراومه و  هام ،  17 هام ،  8 هام ، تدـم 6  اب  يرگید  دارفا  زا  تیاور  نیا 
.تسا هدوب  تدم  نیا  دهاش  یصخش  ره  ای  دنا و  هدز  تسد  لمع  نیا  هب  هبترم  نیدنچ  ص )  ) ربمایپ ای  هک  تسا  بلطم 

: دیوگ هّیفص  .نم  يارب  دیناوخارف  نم  يارب  دیناوخارف  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  رفعج  نب  هللادبع  تیاور  رد  مشـش  تیاور 
مهللا : » دهد یم  همادا  رصح  بولسا  اب  دعب  .ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم ، تیب  لها  دیامرف : یم  ص )  ) ربمایپ ار ؟ یسک  هچ 

رب تسرف  دورد  سپ  دنتسه  نم  لآ  نانیا  اهنت  ...یلآ  ءالؤه 

ریسفت مکاح ، كردتـسم  یـسلایط ، دنـسم  لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  يذمرت ، حیحـص  زا  اـت 90  ریهطت ص 88  هـیآ  رد  یــشهوژپ  - 1
.یبقعلا رئاخذ  ریثک و  نبا  ریسفت  يربط ،
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.دنتسین لآ »  » اهنیا زا  ریغ  هک  دهد  یم  ناشن  رصح  بولسا  نیا  .دیآ  یم  دورف  ریهطت  هیآ  سپس  دمحم ، لآ  دمحم و 

رب مه  ار  تاولـص  صاـصتخا  دـنرادن ، یقرف  هک  لـها ، لآ و  ندرک  صخـشم  نمـض  رد  رگید  تاـیاور  زا  يرایـسب  تیاور و  نیمه 
هب هدومرف  نورقم  ار  شدوخ  رب  تاولـص  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  دوجوم  یئاور  ربتعم  بتک  رد  يرایـسب  ثیداـحا  .دـناسر  یم  ناـشیا 

هدرک و مالس  نآرق  رد  ناشیارب  ادخ  هک  دنتـسه  نیـسای  لآ  اهنیا  دیوگ : یم  نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس   (1) .شلآ رب  تاولص 
دنتـسه یبرقلا  يِوَذ  اهنیا  هداد و  رارق  ناگدنب  بجاو  فیاظو  ءزج  ار  ناشیارب  نداتـسرف  دورد  دنوادخ  هک  دنتـسه  دـمحم  لآ  اهنیا 

: دـندومرف ص )  ) ربماـیپ نینچمه   (2) ....و دنتـسه  هیربلاُْریَخ  ناـشیا  دنتـسه و  سمخ  ناـبحاص  اـهنیا  هدـش و  هتـساوخ  ناـشتدوم  هک 
رعـش ِدنتـسم  ثیدح  نیمه  ایوگ  و  دوش ، یمن  لوبق  شزامن  دتـسرفن  تاولـص  دورد و  نم  تیب  لها  نم و  رب  دناوخب و  زامن  سکره 

: هتفگ هک  تسا  تنس  لها  بهاذم  زا  یکی  ياوشیپ  یعفاش ،

َُهل َهالص  مکیلع ال  ِّلَُصی  َْمل  ْنَم  ْمُکَّنِا  ِرْدَقلا  ِمیظَع  ْنِم  ْمُکافَک 

(3) .تسین لوبق  شزامن  دتسرفن ، دورد  امش  رب  سکره  هک  سب  نیمه  امش  ماقم  تمظع  رد 

میظعت و نـیا  و  هدـش ، زاـمن  دهـشت  همتاـخ  تـسا و  مـیظع  یبـصنم  دـمحم  لآ  يارب  اـعد  دـیوگ : یم  شریـسفت  رد  مـه  يزار  رخف 
رد ربمایپ  تیب  لها  تسا و  بجاو  دـمحم  لآ  بُح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  اـهنیا  همه  دوش و  یمن  ادـیپ  لآ  ریغ  قح  رد  تشادـگرزب ،

(4) .تبحم هقدص ، میرحت  تراهط ، مالس ، دهشت ، رد  تاولص  .دنتسه  يواسم  وا  اب  زیچ  جنپ 

ص)  ) ربمایپ اب  زیچ  جـنپ  نیا  رد  دنـشاب ، هک  یـسکره  دـمحم » لآ   » و تیب » لها   » هک دراد  فارتعا  مه  يزار  رخف  دـینیب  یم  هکنانچ 
ای يزاررخف  رگا  .دنکرتشم 

ج 2/302. ریدغلا ، - 1
ات 103. تاعجارملا ص 98  - 2

ج 2/302. ریدغلا ، - 3
بازحا هروس  هیآ 56  لیذ  ریبک ، ریسفت  ج 2/303 ؛ ریدغلا ، - 4
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لها  » قادصم رد  مادکچیه  یلو  دـننک  یم  کیکـشت  ریهطت ، هیآ  رد  دوجوم  تیب » لها   » قادـصم رد  تنـس ، لها  رگید  نادنمـشناد 
دـناد و یمن  لئاضف  نیا  لماش  ار  ص )  ) ربمایپ نانز  سکچیه  دـنرادن و  یکـش  ...و  ربمایپ  ءابرقا  هب  تبحم  زامن و  تاولـص  رد  تیب »
: دیوگ یم  یناعملا  حور  ریسفت  رد  مه  یـسولآ  .دنکرتشم  ص )  ) ربمایپ اب  تلیـضف  جنپ  همه  رد  تیب  لها  دیوگ  یم  دوخ  هکنآ  لاح 

یمن دنتـسه ، نیلقث  زا  یکی  هک  ثیدـح ، رد  روکذـم  تیب » لـها   » رد لـخاد  ربماـیپ  نارـسمه  هک  دراد  اـضتقا  نـیلقث  ثیدـح  رهاـظ 
یتشادرب نینچ  ناشیا  ای  تسا !؟ توافتم  فلتخم ، ِتایاور  تایآ و  رد  تیب  لها  قیداصم  هک  دنا  هدومرف  ص )  ) ربمایپ ایآ   (1) .دنشاب

ریهطت هیآ  هک  هدرک  لقن  یباحـص _  يردـخ _  دیعـسوبا  زا  زین  هماـع  بصعتم  دنمـشناد  رجح  نبا  یتح  تسا  ینتفگ  تسا !؟ هدرک 
(2)  _ مالسلا مهیلع  نیسح _  نسح و  همطاف و  یلع و  مرکا و  لوسر  هدش : لزان  رفن  جنپ  هرابرد 

هکنیا ات  هتشادن ، دوجو  هیآ  نیا  رد  یفالتخا  نیعبات  رصع  ات  هدوب و  راکـشآ  نشور و  نایباحـص  ناناملـسم و  همه  يارب  عوضوم  نیا 
قیداصم ندنایامن  رد  هژیو  یمامتها  (ص ) ادخ لوسر  کش  نودب  .دندش  فالتخا  ثعاب  نامیلس  نب  لتاقم  سپـس  يربرب و  همرکع 

نت جـنپ  نیا  رد  نآ  بوچراهچ  نتخاس  دودـحم  رما و  نیا  غالبا  رد  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  میظع  یتیاـنع  نینچ  هتـشاد و  تیب » لـها  »
یبن زا  سپ  هک  دهد  یم  ناشن  ایوگ  .دناسر  یم  ار  هیآ  ياوتحم  قمع  دراد و  ریطخ  یتلاسر  گرزب و  یتیلوؤسم  زا  تیاکح  سدقم ،
نایب تهج  رد  ص )  ) ربمایپ تامادـقا  .تشاد  دـهاوخ  ناناملـسم  يویند  ینید و  خـیرات  رد  یمهم  راثآ  داـعبا و  هیآ ، نیا  ص )  ) مرکا
لثم کیلبمس _  ياهشیامن  هب  تسد  يوق ، ظافلا  اب  بلطم  ندرک  روصحم  رب  هوالع  ناشیا  .تسا  روآ  تفگش  هقباس و  یب  هیآ ، نیا 

عمط یسک  ات  دنز  یم  لزنم _  ِرد  رب  نداتسیا  ای  نتفر  ءاسک  ریز 

یقرواپ 1. يراصلا ص 39  هفشر  ج 12/23 ؛ یناعملا ، حور  - 1
.تیب لها  نأش  رد  هلزان  تایآ  زا  لوا  هیآ  لیذ  هقرحملا ، قعاوصلا  - 2
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ایآ .دسر  یمن  دوصقم  هب  دراد ، دورو  ياضاقت  هک  هشیاع  یلقن  هب  ای  هملـس  ما  یتح  .دشاب  هتـشادن  ار  سدـقم  هعومجم  نیا  هب  دورو 
مزال تیانع  مامتها و  همهنیا  دوب ، تیبلا  لها  مارتحا  میرکت و  دـح  رد  طـقف  دـنراگنا _  یم  تنـس  لـها  هچناـنچ  هیآ _  ياـنعم  رگا 
هتفگ نخـس  مه  ًالبق  یبرقلا  يوذ  تّدوم  هرابرد  هکنیا  اب  دـنزادرپب ؟ اـهراب  اـهراب و  نآ  نییبت  غیلبت و  هب  ًاصخـش  ترـضح  اـت  تشاد 
همه ات  دـیامرف  یم  توالت  ار  هیآ  دتـسیا و  یم  همطاف  هناـخ  يولج  هبترم  جـنپ  زورره  هاـم  ...اـی  تشه  اـی  شـش  تدـم  ربماـیپ  دوب ؟

غالبا زا  دعب  ایوگ  هدومرفن ، غیلبت  هزادنا  نیا  هب  ار  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  چیه  ص )  ) لوسر ترضح  .دنشاب  رظان  دهاش و  ناناملسم 
ینید يربهر  تماما و  اب  میقتـسم  طابترا  هیآ  نیا  نوچ  دشاب ، نینچ  مه  دیاب  .تسا  هدوبن  مهم  هزادنا  نیا  هب  يا  هلئـسم  چیه  دیحوت ،
مهب نید  ساسا  دشابن  رگا  تسا و  مالـسا  تعیرـش  حالـص  ماود و  رارمتـسا و  نماض  هک  دراد  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  مدرم  یعامتجا  و 

.دزیر یم 

ردپ نیسح و  نسح و  دش  لزان  ریهطت  هیآ  یتقو  هک  دنفرتعم  تقیقح  نیا  رب  یمالسا  بهاذم  هیلک  : » دسیون یم  نیدلا  فرش  موحرم 
نانز و زا  ات  دـناشوپ  ءاسک  ریز  دوخ  هارمه  هب  ار  ناشیا  ادـخ  لوسر  سپـس  دـندوب ، هتـسویپ  مالـسلا  مهیلع  مرکا  یبن  هب  ناـشردام  و 

تکرـش عمط  يوبن  نادناخ  باحـصا و  زا  مادکچیه  ات  تسا ، عوضوم  تیمها  رطاخب  ًافرـص  يریبدت  نینچ  .دنک  ادج  دوخ  نایفارطا 
رارق بطاخم  ار  نانآ  دنوادخ  دندوب  هدش  زیامتم  همه  زا  سدقم  نت  جنپ  نیا  هک  یلاح  رد  اذل  .دننکن  ار  تیب » لها   » ینآرق هملک  رد 

دـیدرت و کش و  ياه  هدرپ  ناشیا  رب  ابع  ندـیناشوپ  اب  ص )  ) ربماـیپ دـیوگ : یم  هکنآ  زا  دـعب  يو   (1) «. ...هللا دـیری  امنا  دومرف  هداد 
هب باطخ  و  نوعجار » هیلا  انا  اناف هللا و  دـنرادن  فاصنا  هک  یموق  اب  درک  ناوت  هچ  اما  : » دـیازفا یم  رگید  ياج  رد  دز ، راـنک  ار  ههبش 

: هک دوش  یم  لسوتم  رعش  نیا  هب  نافلاخم 

رْخُّذلا ُسِمَتلَا  اذا  يرخُذ  مُُهْلیَج  ُهَطْهَر َو  َیّبَنلا َو  ّنِا  مُکُرخُذ  ْمَُکل 

ءارهزلا ص 50. لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  - 1
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يارب مهد  یم  رارق  دوخ  هتخودـنا  ار  نانآ  هورگ  ناشیوخ و  و  ص )  ) ربمایپ طقف  نم ، داـب ، ناـتدوخ  ینازرا  امـش  هتخودـنا  هریخذ و 
.میوج یم  هتخودنا  هک  يزور 

(1) ٌرمع یل  َماد  وا  ُْتمُدام  یِقلاخ  یِلا  ًهَْفلُز  نییّمِطافلا  َياوَه  ُْتلَعَج 

.مهد یم  رارق  مقلاخ  يوسب  مدوخ  یکیدزن  برقت و  هلیسو  ار  نایمطاف  بح  یتسود و  دراد ، همادا  مرمع  متسه و  هک  یمادام 

سکچیه نخـس  هن  تسا  نآ  نیبم  نآرق و  یلـصا  بطاـخم  هک  تسا  تجح  اـم  يارب  ص )  ) ربماـیپ نخـس  ریهطت ، هیآ  ناـیب  رد  سپ 
«: يداصلا هفشر   » دوخ باتک  رد  نیدلا  باهش  نب  رکبوبا  ماما  ماقم ، نیا  رد  هدورس  وکین  هچ  .یعبات  ای  دشاب  یباحص  ولو  رگید 

(2) ُمّجَنلا ُِسِمَْطنَی  ِسمِّشلا  ِغوُزب  َْدنِعَف  ٍدّمَُحم  ِلوَق  َْریَغ  ٍلوَق  ِّلُک  اوُعَد 

! دوش یم  ادیپان  هراتس  باتفآ ، عولط  ماگنه  اریز  ص ، )  ) دمحم لوق  زا  ریغ  ار  ینخس  یلوق و  ره  دینک  اهر 

«: ًاریهطت مکرهطی   » يانعم - 2-11

هک تسا  یمالک  نیرتالاب  دراد و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ندوب  موصعم  ندوب و  رهطم  رب  دـیکأت  هدـمآ ، ناـیاپ  رد  هک  تراـبع  نیا 
هب ریهطت »  » و تساجن ، دـض  تسا  تراهط  یکاـپ و  رهط »  » .دوش هتفگ  یـسک  ِیحور  ِیلاـعت  یکاـپ و  تمـصع و  هراـبرد  دـناوت  یم 

(3) .ندرک كاپ  يانعم 

هغیص رهطی »  » (4) .هدـش لمح  سفن  تراهط  رب  نآرق  تایآ  رتشیب  سفن و  مسج و  تراهط  تسا : عون  ود  تراهط  دـیوگ  یم  بغار 
.دوش یم  يونعم  مه  يدام و  روما  لماش  مه  هک  تسا  لیعفت  باب  زا  عراضم  لوا 

ص 67. ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  - 1

ص 69. ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  - 2
نآرق ج 4/246. سوماق  - 3

تادرفم ص 525. - 4
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بونذ عفد  هب  هراشا  ...َبِهذـُِیل  هکلب  تسین ، نینچ  یلو  هدـش ؟ رارکت  ارچ  سپ  تسا ، سجر  باهذا  ناـمه  ریهطت  دوش  هتفگ  دـیاش 
لقیـص سجر ، باهذا  رگید  ترابع  هب  .تسا  رتالاب  يا  هبترم  هک  تمارک ، تعلخ  ندـناشوپ  هب  هراشا  ْمُکَرِهَُطی  .نآ و  عفر  هن  تسا ،

نآ نتـسارآ ، نیا  تسا و  نتـساریپ  نآ  نداد ، افـص  نـیا  تـسا و  ندرک  فاـص  نآ  ندرک ، شیارآ  یـشاقن و  ریهطت ، تـسا و  نداد 
(1) .تسین راک  رد  رارکت  سپ  .هیلحت  نیا  تسا و  هیلخت 

هدارا امـش  هرابرد  هک  يریهطت  ینعی  دراد  میظعت  نیونت  دـشاب و  یم  يدـیکأت  قلطم  لوعفم  تسا و  لیعفت  باـب  ردـصم  زین  ًاریهطت » »
تراـهط زا  يرادروـخرب  اـب  تیب  لـها  ینعی  ریهطت  هیآ  ناـبطاخم  سپ  .تسا  هژیو  هکلب  تسین  یلوـمعم  يداـع و  ریهطت  کـی  هدرک 

(2) َنورَّهَطُملا ِّالا  ُهُّسَمَی  هیآ ال  رد  نورهطم »  » نامه دنراد و  لماک  طابترا  سامت و  نآرق ، تقیقح  اب  هک  دنا  هدیسر  یماقم  هب  لماک ،
(3) .دنشاب یم 

نآ هاگتساخ  هعیش و  ناملاع  هاگدید  . 3

هدـش و لزاـن  اـبع  لآ  هسمخ  نأـش  رد  رهیطت  هیآ  هک  دـنرواب  نیا  رب  یگمه  رخأـتم  مدـقتم و  زا  معا  هعیـش  ياـملع  هک  تسین  یکش 
نیا هب  ام  باحصا  دیوگ : یم  ( 460 م /  ) یسوط خیش  .يرگید  هن  باحصا و  هن  نارسمه  هن  دوش ، یمن  لماش  ار  ناشیا  زا  ریغ  يدحا 

حیحـص ًاملـسم  مه  ناـشیا  عاـمجا  تسا و  بلطم  نیا  رب  هعیـش  ءاـملع  عاـمجا  دـنموصعم و  تیب ، لـها  هک  دـنا  هدرک  لالدتـسا  هیآ 
(4) .تسا

ات دنتـسه  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  ناـمه  هیآ ، رد  تیبلا » لـها   » زا دارم  هک  دنتـشاد  قاـفتا  تما  عیمج  دـسیون : یم  ( 548 م /  ) یسربط
(5) .دنشاب یم  یبن  جاوزا  دارم  هک  درک  اعدا  دش و  فالتخا  ثعاب  همرکع  هکنیا 

ریهطت ص 63. هیآ  رد  تیالو  یلجت  - 1
هیآ 79. هعقاو  هروس  - 2

ص 65. ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  - 3
ج 8/340. نایبت ، - 4

ج 7 و 8/356. نایبلا ، عمجم  - 5
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اـضر ماما  و  ع )  ) یلع ماما  تاـجاجتحا  نیلقث و  ثیدـح  ریهطت و  هیآ  هب  طوبرم  ثیداـحا  قوف  رظن  دـییأت  رد  مه  م/1107 )  ) ینارحب
(2) .تسا هدرک  نینچ  زین  م/1112 )  ) يزیوه (1) و  هدرک رکذ  لماک  روطب  ار  (ع )

راصحنا یکی  هتفر : راکب  راصحنا  رصق و  ات  ود  تقیقح ، رد  هفیرـش  هیآ  رد  دسیون : یم  روبزم  لوق  دییأت  نمـض  مه  ییابطابط  همالع 
« امنا  » زا لوا  راصحنا  .تیب  لـها  يارب  طـقف  لـمع  نیا  راـصحنا  يرگید  و  تیب ، لـها  رد  يدـیلپ  باـهذا  ندرب و  رد  ادـخ  تساوخ 
ار ریهطت  نیا  راب  کی  طقف  دنوادخ  ینعی   (3) .تسا صاصتخا  باب  ربانب  هک  لها »  » ندوب بوصنم  زا  مود  راصحنا  دیآ و  یم  تسدب 

.دشاب یم  تیب  لها  يارب  طقف  مه  رابکی  نیا  هدرک و  هدارا 

نیا هک  تفگ  دیاب  دنرادن و  يا  هدیقع  نیا  زا  ریغ  یئاور  ای  يریـسفت  باتک  چیه  رد  هعیـش  ياملع  زا  مادکچیه  هک  تسا  هجوت  لباق 
دنتـسه نینمؤملاریما  هب  لصتم  همه ، دنوش و  یم  باریـس  دحاو  همـشچرس  زا  ناشیا  همه  اریز  درادن  مه  یبجعت  رواب ، مالک و  داحتا 

زا باریـس  نایعیـش  .درادن  تتـشت  فالتخا و  اذل  تسا  دـحاو  مه  تقیقح  قح و  و  دورب ، هک  اجک  ره  تسوا  اب  قح  تسا و  قح  هک 
ادـج نآرق  زا  تمایق  ات  دـنقطان و  نآرق  یگمه  هک  وا  نیموصعم  دالوا  زین  تسا و  يوبن  ملع  باـب  هک  دنتـسه  ع )  ) یلع ملع  ياـیرد 

درادـن و دوجو  نانآ  نیب  قارتفا  فالتخا و  سپ  دـنریگ  یم  موصعم  ناربهر  نیا  زا  ار  ناشریـسفت  نوچ  هعیـش  ناـگرزب  .دـنوش  یمن 
.دننک ذخا  نانآ  زا  ار  ریسفت  هتفر  یعبات  نآ  یباحص و  نیا  غارس  هب  هک  دننیب  یمن  یموزل 

فالتخا همشچرس  تنس و  لها  ءاملع  هاگدید  . 4

وا هک  یسک  ای  دنک و  نایب  ار  دوخ  دارم  دیاب  تسا  هدنیوگ  هک  ومه  تسادخ و  مالک  نآرق 

.324  - صص 309 ج 3/ ناهربلا ، - 1
.دعب هب  ج 4/264  نیلقثلارون ، - 2

ج 16/327. نازیملا ، - 3
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ص)  ) مرکا یبن  .تسا  هداد  ماجناار  هفیظو  نیا  ًاملسم  هدش و  راذگاو  وا  هب  یهلا  تایآ  نییبت  هفیظو  هک  ص )  ) ربمایپ ینعی  هدیزگرب ،
رغـصا و لـقث  وا  دـالوا  یلع و  تسامـش ، ملعا  یلع  تسا ، نم  ملع  باـب  ع )  ) یلع دومرف  اـهرابو  داد  ع )  ) یلع هب  ار  دوـخ  ملع  همه 

یم هکنآ  رگم  تسین  يا  هیآ  چیه   » دومرف مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِدوخ  و  دـنوش ، یمن  ادـج  نآرق  زا  دنتـسه و  یحو  نامجرت 
شناد زا  تسد  ناناملـسم  رثکا  اما  .تسا  هدرکن  شترـضح  زج  سکچیه  هک  تسا  ییاعدا  نیا  و  ...و ، زور » ای  هدش  لزان  بش  مناد 

تباث و نب  دیز  نامیلـس و  نب  لتاقم  همرکع و  زا  ار  شنآرق  ریـسفت  دنک ، نینچ  سکره  .دـنتفر  نارگید  غارـس  هتـشادرب و  تیب  لها 
رپ هنوگچ  هک  منیب  یم  ار  تنـس  لها  بتک  اذل  .دنرادن  هللا  باتک  هب  ملع  دنتـسین و  لصتم  قح »  » هب مادکچیه  هک  دریگب  ناشیا  دننام 

یتاملک اب  ار  ثحب  ًانایحا  دنریذپب و  ار  لوق  مادک  هرخالاب  دنناد  یمن  دنـسر و  یمن  يدحاو  هجیتن  چـیه  هب  هدـش و  فلتخم  لاوقا  زا 
طارـص  » هک ارچ  تسا  یتسردان  رب  لـیلد  دوخ  داـضت ، یتح  ءارآ و  تتـشت  فـالتخا و  نیمه  .دـنناسر  یم  ناـیاپ  هب  رظن » هیف   » نوچ

.تسین شیب  یکی  قح »  » و میقتسم »

همطاف دنتـسناوتن  هماع  ياملع  زا  کی  چیه  هک  هدش  صخـشم  ًالعف  ًالوق و  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  ریهطت  هیآ  قادصم  ردقنآ  همهنیا ، اب 
یم م/974 )  ) رجح نبا  .دنا  هدرک  لخاد  مه  ار  نارگید  تیاهن ، دننک ، ادـج  نآ  قادـصم  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  شیاه  هچب  رهوش و  و 

: دیوگ

و مکنع »  » رد ریمـض  هکنیا  لیلد  هب  هدـش  لزان  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  دـندقتعم  نیرـسفم  رثکا  »
(1) «. تسا رکذم  مکرهطی » »

هب ای  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  تاجوز  هب  طوبرم  تایآ  نیب  هیآ  هک  لیلد  نیا  هب  دنراد  هدیقع  تنس  لها  نارـسفم  یـضعب  لاح  نیا  اب 
نوچ : » دسیون یم  یحیضوت  چیه  نودب  م/538 )  ) يرشخمز لثم  ای  و  دشاب ، یم  اهنآ  نأش  رد  نیاربانب  رگید ، لئالد 

ص 220. هقرحملا ، قعاوصلا  - 1
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(1) «! دنتسه وا  تیب  لها  زا  مه  ربمایپ  نانز  هک  تسا  ینشور  لیلد  نیا  دشاب و  یم  حدم  ای  ادن  ربانب  تسا  بوصنم  لها » »

ار اه  یهن  رما و  نیا  ام  هک  هدومرف  ادخ  ینعی  تسا  ص )  ) ربمایپ نانز  یهن  رما و  لیلعت...هللا  دیُری  امنا  : » دیوگ یم  م/658 )  ) يواضیب
نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  ص )  ) ربمایپ طقف  تیب  لها  هک  دنراد  عامجا  هعیش  .دیشاب  كاپ  امـش  میهاوخ  یم  نوچ  میدرک  در 

نانآ زا  ریغ  هکنیا  هن  دنتسه  هیآ  وزج  مه  ناشیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  اهنت  ثیداحا ، تسا و  فیعض  ناشیا  جاجتحا  یلو  دنتسه  (ع )
(2) «! دوش یمن  لماش  ار 

رد هیآ   » دـیوگ یم  ادـتبا  اریز  هدرک ، ضقن  ار  شدوخ  لوق  اراکـشآ  يواـضیب  هک  دوش  یم  هجوتم  دـنک  تقد  رگا  یمارگ  هدـنناوخ 
رگا هتشذگ  نیا  زا  دنتسه ! ناشیا  ءزج  مه  نت  جنپ  هک  دنک  یم  رارقا  دعب  و  هدمآ » ناشیا  تایآ  نیب  رد  نوچ  تسا  لوسر  نانز  نأش 
ِعمج رئامـض ، دـعب ، لبق و  تایآ  همه  رد  هکنآ  لاـح  و  هدـمآ ؟ رکذـم  شریمـض  ارچ  تسا ، یبن  جاوزا  ياـه  یهن  رما و  لـیلعت  هیآ 

.دشاب یم  تیب  بحاص  تسا و  ناشیا  ءزج  مه  ص )  ) ربمایپ اریز  هدمآ  رکذـم  بیلغت  باب  زا  دـنیوگ  یم  باوج  رد  دنتـسه ؟ ثنؤم 
هبلغ تفارش ، باب  زا  هک  ضرف  هب  ًایناث  .تسا  یکی  هک  ربمایپ  هب  تبـسن  دندوب  رفن  هک 9  هدوب  نانز  دادعت  اب  هبلغ  ًالوا  هک  تفگ  دیاب 
جربت كرت  هناخ و  رد  ندـنام  ربارب و  ود  ِباذـع  هب  هدـننک  هراشا  زیمآدـیدهت و  تاباطخ  نآ  تسا  نکمم  ایآ  دـشاب  ص )  ) ربمایپ اـب 

رد لخاد  ص )  ) ربمایپ سپ  .دـهد  تبثم  باوج  لاؤس  نیا  هب  دـناوت  یمن  سکچیه  دوشب ؟ مه  ص )  ) مرکا لوسر  لماش  ...و  یلهاج 
رکذـم رئامـض ، ارچ  هک  تسیقاـب  زونه  لوا  لاؤس  لاـح  .دنتـسه  هیآ  بطاـخم  ناـشیا -  معز  هب  ناـنز -  طـقف  تسین و  باـطخ  نیا 

!؟ هدمآ

و تیب ، لها  رد  یبن  جاوزا  لوخد  رد  تسا  صن  هیآ  : » دیوگ یم  دراد  بصعت  تنـس  لها  عضاوم  زا  عافد  رد  هک  م/774 )  ) ریثک نبا 
هیآ هک  دز  یم  دایرف  رازاب  رد  همرکع 

ج 3/546. فاشک ، - 1
ج 3/382. لیزنتلا ، راونا  - 2
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هکنیا : » دسیون یم  هدرک  در  ار  همرکع  لوق  ًاحیرص  سپس   (1) «! منک هلهابم  مرضاح  نم  تسا و  ادخ  لوسر  نارسمه  ِصاخ  ریهطت ،
معا هیآ  دارم  دهد  یم  ناشن  هک  هدـش  دراو  یثیداحا  اریز  رظن -  هیف  تسا _  فرح  نآ  رد  دنـشاب ، ص )  ) لوسر نانز  طقف  هیآ  دارم 
ماما تاجاجتحا  ءاسک و  نیلقث و  ریدـغ و  ثیدـح  صوصخب  ریهطت و  هفیرـش  هیآ  اب  طبترم  ثیداحا  مامت  هاـگنآ   (2) .تسا نانز  زا 

(3) .ار فلاخم  ثیداحا  نینچمه  دروآ و  یم  تسا ، هعیش  لوق  دیؤم  هک  ار  داجس  ماما  نسح و 

یبن ءاسن  هک  تسا  نیا  تسین  نآ  رد  یّکـش  هچنآ  نآرق  رد  ریبدـت  اب  یلو  : » هک دریگ  یم  هجتین  نینچ  رخآ  رد  بجعت  لاـمک  اـب  اـما 
«! تسا نینچ  مالک  قایس  اریز  دنتسه  ...هللا  دیری  امنا  لوق  رد  لخاد 

دوجو یـصن  هک  دراد  دربراک  یعقوم  قایـس  ثحب  ًاساسا  و  درادـن ؟ تمواقم  بات  صن  لباقم  رد  قایـس  هک  دـناد  یمن  ریثک  نبا  ایآ 
لزان مه  اب  دوش  تباث  مه  رگا  ًایناث  دنا ، هدش  لزان  مه  اب  تایآ  هعومجم  نیا  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  ًالوا  اریز  دـشاب ، هتـشادن 
تسا بلطم  دنچ  نایب  ددصرد  ملکتم  هک  میراد  هنیرق  اریز  .دنشاب  دحاو  تایآ ، همه  نابطاخم  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  دنا  هدش 

رد بلطم  نیا  تسا و  هدـمآ  هضرتـعم  تروصب  تاـیآ ، نیب  يا  هلمج  هک  میراد  دراوـم  يرایـسب  نآرق  رد  ًاـثلاث   ، (4) بلطم کی  هن 
رد قایس ، اب  لالدتسا  سپ  تسین  یلوزن  بیترت  ساسا  رب  میرک  نآرق  بیترت  هک  دنتسه  قفتم  نیملـسم ، ًاعبار  .دراد  عویـش  اغلب  مالک 
نآ تغالب  اب  هن  قایس ، فالخ  رب  هیآ  لمح  دوش و  كرت  قایس  ياوحف  دیاب  تسین و  حیحـص  دشاب  ضراعم  هیعطق  هلدا  اب  هک  یئاج 

.دزیر یم  ورف  قایس  ینعی  ریثک  نبا  ِکسمتسم  اهنت  سپ   (5) .دناسر یم  یللخ  نآ  زاجعا  هب  هن  تسا و  فلاخم 

نب دیعس  هورع و  شدوخ و  زا  تیاور  هس  اب  ار  همرکع  نخس  م/911 )  ) یطویس

ج 3/491. میظعلا ، نآرقلاریسفت  - 1
ج 3/491. میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 2

ات 495. صص 492  ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 3
ص 69. ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  - 4

ءارهزلا ص 65. لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  - 5
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(1) .دنتسه هیآ  رد  ءاسک  باحصا  صاصتخا  هدنرادربرد  هک  دروآ  یم  ثیدح   14 لباقم ، رد  اما  دنک  یم  لقن  ریبج 

نب .تسا  نیمه  عاضوا  مینک  عوجر  مه  نیرصاعم  نیرخأتم و  ریسافت  هب  رگا  و  تنـس ، لها  نیمدقتم  ریـسافت  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا 
هدارا اریز  درک ، یهن  رما و  ار  امش  ادخ  ربمایپ ، نانز  يا  هک : انعم  نیا  هب  تسا  یلبق  ياه  یهن  رما و  رب  لیلعت  هیآ  : » دسیون یم  روشاع 

(2) «. تسا یبن  تیب  دارم  مه  تیب  و  ار ، تالامک  هب  هیلحت  صئاقن و  زا  هیلخت  امش  يارب  هدرک 

ِتروص هب  تیب  دنا ، هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  نانز  بطاخم ، هک  دعب  لبق و  تایآ  رد  هک  تفای  دـهاوخ  دـنک  هجوت  تایآ  هب  سکره 
گنس و هناخ  دارم ، هک  اج  ره  هچنانچ  هتـشاد ، هناخ  هکلب 9  هتـشادن  هناخ  کی  ربمایپ  هک  تسا  یهیدب  اریز  هدمآ  نکتُوُیب _  عمج - 

يا  : (3) مکل نذؤی  نا  الا  یبنلا  تویب  اولخدتال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  :» لثم هدـمآ  عمج  تروص  هب  نآرق  رد  دـشاب ، ص )  ) ربمایپ یلگ 
هدش ریبعت  تارجح  تروصب  ای  دوش .» هداد  هزاجا  امش  هب  هکنآ  رگم  دیوشن  ص )  ) ربمایپ يا  هناخ  دراو  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

ناشرتشیب ار ، وت  دـنناوخ  یم  اه  هفرغ  تشپ  زا  هکناـنآ  اـنامه   (4) نولقعی مه ال  رثکا  تارجحلا  ءارو  نم  کـنودانی  نیذـلا  نا   » لـثم
هکلب تسین  هدنام ، راگدای  هب  ص )  ) ربمایپ زا  هکم  ای  هنیدـم  رد  هک  یلگ  ِهناخ  يانعم  هب  ریهطت  هیآ  رد  تیب »  » سپ دنتـسین .» دـنمدرخ 

.تسا تلاسر  توبن و  تیب  دارم ،

نیب طبار  هک  يا  هناخ  هتشاد ، ینکس  اجنآ  رد  وا  یقیقح  تیصخش  هک  يا  هناخ  هن  تسا  ص )  ) ربمایپ یقوقح  ِتیصخش  هناخ  روظنم 
و هتـشاد ، ینکـس  اجنآ  رد  شنارـسمه  هدرک و  یم  تحارتسا  نآ  رد  ربماـیپ  هک  يا  هناـخ  هن  هدوب  هجوت  دروم  تسا  نامـسآ  نیمز و 

نیا هچرگا  تسا ! هدوب  مه  نارفاک  ناقفانم و  دمآ  تفر و  لحم  یتح 

.ریهطت هیآ  لیذ  روثنملا ، رد  - 1
ج 21/245. ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2

هیآ 53. بازحا  هروس  - 3

هیآ 4. تارجح  هروس  - 4
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، نآ هدـنزاس  داوم  هک  تسا  يا  هناخ  هیآ ، روظنم  یلو  تسا  میرکت  هتـسیاش  ص )  ) ربمایپ هب  باـستنا  رطاـخ  هب  مه  یلِگ  ياـه  هناـخ 
اب مات  طاـبترا  دنـشاب و  تـالامک  لـئاضف و  نیا  ياراد  هک  دنـشاب  یناـسک  دـیاب  مه  نآ  لـها  سپ  هدوب ، يونعم  تـالامک  لـیاضف و 

(1) .دنشاب هتشاد  تبون  ماقم  ینعی  هناخ  بحاص 

رطاخب هدـمآ  رکذـم  ریمـض  ود  نیا  یلو  تسا  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  هجوتم  مکنع  رد  باطخ  ریمـض  : » دـنک یم  هفاـضا  روشاـع  نب 
یم مامت  تأرج  اب  سپس  ص » )  ) یبن ماقم  رطاخب  تسا  نانز  يارب  ریهطت  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  دشاب و  یم  هناخ  ّبر  هک  یبن  رابتعا 
نینچ هیآ  زا  مه  نیعبات ! و  باحـصا ! همه  و  دـنک ! یمن  کش  هراب  نیا  رد  يدـحاو  دنتـسه  ص )  ) ربماـیپ جاوزا  تیب » لـها  : » دـیوگ
بتک رد  ار  یعبات  یباحـص و  همهنآ  لاوقا  ًاـعقاو  هدنـسیون  اـیآ   (2) «! تسا هدـش  لزان  ربمایپ  تاجوز  نأـش  رد  هیآ  هک  دـنا  هدـیمهف 

تایاور ریثک  نبا  : » هک دهد  یم  همادا  روطنیا  نیمه  رطاخب  هدید ، ارچ ، هدـیدن ؟ ار  تنـس  لها  نیرـسفم  لاوقا  ایآ  هدـیدن ؟ ناشدوخ 
لکـش نیا  هب  تسا  روبجم  اذـل  .دنتـسه » ع )  ) نیـسح نسح و  یلع و  همطاف و  لماش  تیب  لـها  دـنک  یم  اـضتقا  هک  هدروآ  يرایـسب 

: دیوگ یم  مامت  یمرشیب  اب  سپس   (3) «! يوبن لعج  هب  ءاسک  لها  دنرهطم و  یهلا  لعج  هب  نارسمه -  ینعی  ناشیا -   » هک دنک  هیجوت 
نارسمه هک  دنا  هدرک  نامگ  نینچ  دنا و  هتسناد  شنارـسپ  شرهوش و  همطاف و  صتخم  هدرک و  بصغ  ار  تیب » لها   » فصو هعیـش  »

مه ناشیا  هک  دهد  یم  ناشن  اهنت  مه  هدراو  ثیداحا  تسا و  قایـس  فلاخم  بلطم ، نیا  هکنآ  لاح  دنتـسین و  هیآ  وزج  ص )  ) ربمایپ
رد هیآ  تفگ : یم  دز و  یم  دایرف  رازاـب  رد  هک  تسا  همرکع  تیاور  رما  نیا  لـیلد  تسین !! اـهنآ  رد  رـصحنم  یلو  دنتـسه  هیآ  وزج 

! تسا راکنا  لباقریغ  مکحم و  ردقچ  دـیدومرف ! هظحالم  ار  لیلد   (4) !« منک هلهابم  مرـضاح  نم  هدش و  لزان  ص )  ) ربمایپ نانز  نأش 
همرکع تیصخش  یسررب  هب  يدوزب 

ات 57. صص 55  ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  زا  هتفرگرب  - 1
ج 21/246. ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2

ص 247. ج21 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 3

ص 248. ج21 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  - 4
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تسناد و ربمایپ  نانز  ِصاخ  ار  هیآ  ادـتبا  اریز  دروخ ، یم  مشچ  هب  مه  ضقاـنت  روشاـع  نب  مـالک  رد  هوـالعب ، .تخادرپ  میهاوخ  زین 
.دنتسه هیآ  وزج  زین  رفن  راهچ  نآ  هک  درک  رارقا  سپس 

زا هیانک  تیب  لها  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ناوارف ! تحارـص  اب  تایآ  هکنآ  اب  : » دراگن یم  نینچ  مه  هزورد  هزع  دـمحم  نیرـصاعم ، زا 
دنک یم  جراخ  ار  جاوزا  ًالـصا  ای  دـنک و  یم  لخاد  مه  ار  نارگید  هک  هدـش  دراو  ثیداـحا ، یـضعب  یلو  تسا  ص )  ) ربماـیپ جاوزا 

(1) !« ...و دعس  يردخ و  دیعسوبا  مقرا و  نب  دیز  تیاور  هشیاع و  تیاور  هملس و  ما  زا  يذمرت  ملسم و  تیاور  لثم 

هک دـهد  یم  ناشن  قایـس  اریز  میتسه ! فقوت  هکلب  تریح  ماقم  رد  ثیداحا ، نیا  ربارب  رد  ام  : » دـنک یم  فارتعا  سپـس  هزورد  هزع 
یم هک  دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  مه  همرکع  ثیدـح  و  دراد ، همادا  نانچمه  نانآ  هب  باطخ  هک  صوصخب  دنتـسه  یبن  جاوزا  دارم 

هدرک و لقن  يذمرت  هک  یحیحـص  ثیدـح  اما  منک ! یم  هلهابم  وا  اب  نم  دـهاوخب  سک  ره  تسا و  نانز  هرابرد  طقف  هیآ  نیا  تفگ 
تایآ همتت  هکلب  هدـشن  لزان  ییاـهنت  هب  هیآ  نیا  اریز  دراد ، )!( ثحب  ياـج  اـه  نیا  هدروآ ، يربط  هک  يرگید  حیحـص  ثیداـحا  زین 

یلع و ینعی  رگید  رفن  راهچ  هداد و  میمعت  ار  هیآ  لولدـم  قوف ، ثیداحا  هک  تفگ  ناوت  یم  تیاـهن  .تسا  قایـس  زا  یئزج  رگید و 
هب يرـصح  رـصق و  ثیداـحا ، رد  اریز  .تسا  هتـسناد  نارهطم  کلـس  رد  ص )  ) ربماـیپ جاوزا  هارمه  مه  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و 

شمالک دراد ، دوخ  بلاطم  هب  هک  ینیقی  مدع  دیدرت و  کش و  رطاخ  هب  سپـس  هزورد   (2)« .دوش یمن  هدید  حیرص  عطاق و  تروص 
! درب یم  نایاپ  هب  ملعا » یلاعت  هللاو   » اب ار 

صن دوجو  اب  قایس  ًایناث  دینک !؟ یم  دانتسا  همرکع  ثیدح  هب  ارچ  هک  دراد  مامت  تحارص  هیآ ، رگا  ًالوا  مییوگ : یم  هزورد  ياقآ  هب 
ثیدح یلو  دنراد  ثحب » ياج   » دنتسه حیحص »  » ناتدوخ رارقا  هب  هک  یثیداحا  روطچ  ًاثلاث  .تسین  انتعا  لباق 

ج 7/379. ثیدحلا ، ریسفت  - 1
ج 7/381 و 382. ثیدحلا ، ریسفت  - 2
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هدیدان ناشدوخ  بتک  رد  ار  ثیدح  همه  نآ  هک  یسک  یلو  تسه  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  مه  رـصح  رـصق و  ًاعبار  درادن !؟ همرکع 
حرج لباقریغ  لداع و  ناتبهذم  قبط  هکار  یباحص  همه  نآ  امـش  ًاسماخ  .دریگب  هدیدان  مه  ار  اهرـصح  هک  درادن  یبجعت  دریگ ، یم 

همرکع ثیدح  هب  امش  رگا  ًاسداس  دییامن ؟ یم  دانتـسا  همرکع _  ینعی  یعبات _  کی  نخـس  هب  هدرک و  اهر  ار  نانآ  هتفگ  دیناد ، یم 
رب تسا  رضاح  و  هدمآ ، هّصاخ » ، » وا ترابع  رد  دناد و  یم  نانز  صاخ  ار  هیآ  هک  وا  دیرامـش ، یم  حیحـص  ارنآ  دینک و  یم  دانتـسا 

!؟ دینک یم  هیآ  لخاد  ار  ءاسک  لها  ارچ  سپ  دنکب ! مه  هلهابم  دوخ  فرح  رس 

تلع هب  طقف  یهاگ  ناشیا  .تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  تنـس  لها  ياـملع  زا  نتـشاذگ ، قح  يور  اـپ  ملع ، دوجو  اـب  ینعی  لـمع ، نیا 
باتک رد  تسا  تنس  لها  نابصعتم  زا  هک  رجح  نبا  ًالثم  .دنک  یم  تفلاخم  شربمایپ  وادخ  اب  ًاحیرـص  هعیـش ، اب  تفلاخم  بصعت و 
صقان تاولـص  دش : لاؤس  .دـیتسرفن  صقان  تاولـص  نم  رب  دـندومرف  ربمایپ  : » هک دـنک  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هقرحملا » قعاوصلا  »

هک اـج  نیمه  رد  رجح  نبا  هک  تسا  بیجع  اـما  دـینکن .» رکذ  ار  لآ »  » و دـمحم » یلع  لـص  مهللا   » دـییوگب هکنیا  دوـمرف : تسیچ ؟
ادخ لوسر  روتـسد  اب  ًانلع  دروآ و  یمن  ار  لآ  ینعی  ملـس » هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دـیوگ : یم  مه  زاب  دـنک ، یم  لقن  ار  ثیدـح 
امش دندیسرپ : تنس  لها  ناگرزب  یضعب  زا  هک  هدش  لقن  .مینیب  یم  مه  ملسم  حیحـص  رد  ًانیع  ار  یهاتوک  نیمه  .دنک  یم  تفلاخم 

هک میناد  یم  ام  : » دنا هتفگ  خساپ  رد  دیـسیون ؟ یمن  دییوگ و  یمن  ار  لآ »  » تاولـص رد  ارچ  سپ  دینک ، یم  لقن  ار  ثیداحا  نیا  هک 
نایعیـش زا  میهاوخ  یمن  هدـش ، هعیـش  راعـش  نیا  نوچ ، اما  .دوش  هفاضا  مه  لآ »  » تاولـص رد  دـیاب  تسا و  ربماـیپ  زا  ثیداـحا ، نیا 

 . (1)« مینک تیعبت 

نامه تیب  لها  هک  دنقافتا  هب  کیدزن  ناثدحم  ناخروم و  : » دـسیون یم  تیبلا » لها  همامالا و   » باتک رد  نارهم  یمویب  دـمحم  رتکد 
مهیلع نینسح  یلع و  همطاف و  ربمایپ و 

ص 10 و 11. نامسآ ، زا  يرون  تاولص ، - 1
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لباق تهج  تفه  زا  ناشیا  لوق  دـننک  یم  همرکع  لوق  رب  هیکت  هتـسناد و  ربمایپ  نارـسمه  ار  تیب  لها  هک  یناـسک  دنتـسه و  مالـسلا 
: تسا هشدخ 

ّقحا ءاسک  لها  نت  جنپ  هک  دنراد  داقتعا  اهنامه  دنتـسه  تیب  لها  رد  یبن  نارـسمه  دورو  هب  تسا  دقتعم  هکیئاهنآ  یتح  لوا : تهج 
زین .تسین و  حیحص  دنتسه  نانز  طقف  دارم  مییوگب  رگا  دیوگ  یم  شریـسفت  رد  ریثک  نبا  هچنانچ  .دنـشاب  تیب  لها  هکنیا  هب  دنتـسه 
لها راصحنا  رگناشن  هک  یثیداحا  ندروآ  زا  سپ  متـسیب ، هحفـص  مهقوقح » تیبلا و  لها  لضف  هلاـسر   » رد هّیمیت  نبا  مالـسالا  خـیش 
ءالؤه دیامرف : یم  ص )  ) ربمایپ هک  ینامز  سپ  .تسادخ  باتک  نایب  ریسفت و  ص ، )  ) ربمایپ تنس  : » دیوگ یم  تسا  نت  جنپ  رد  تیب 

وا تیب  لها  زا  هچرگا  وا  جاوزا  هک  مینک  یم  ادیپ  ملع  ام  مه  زاب  تسا ، یبن  جاوزا  دارم  هک  دـنک  تلالد  قایـس  رگا  یتح  یتیب ، لها 
هلص اریز  دنشاب  وا  تیب  لها  هک  دنرتراوازس  اهنیا  دنتسه و  نیسح  نسح و  ارهز و  همطاف  هدیس  یلع و  ماما  تیبلا » لها   » یلو دنتـسه 

«. دشاب یم  ببس  هلص  زا  رت  يوق  بسن 

ما هشیاع و  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ربمایپ  تایاور ، یـضعب  رد  دـنک و  یم  تباث  ار  لوق  نیا  فالخ  ثیداحا ، زا  يرایـسب  مود : تهج 
.دنهد یمن  ابع  ریز  دورو  هزاجا  ناشیا  هب  ،(1) و  دنتسین تیب  لها  زا  هملس 

نآ رد  همطاف  هک  یتیب  نامه  .تسا  تیب  کی  رد  رـصحنم  هک  دنتـسه  توبن » تیب  لها   » ریهطت هیآ  رد  تیب  لها  زا  دارم  موس : تهج 
ریهطت هیآ  زا  دعب  لبق و  تایآ  هک  تسا  هددعتم  تویب  هکلب  هدوبن  دحاو  ربمایپ  جاوزا  ِتیب  اما  شرسپ  ود  رسمه و  اب  هتـشاد  تنوکس 

.دراد حیرصت  نآ  هب 

يرگید هب  نخس  نیب  رد  هک  تسا  نیا  نآرق  مارم  زین  ناحیصف و  تداع  اریز  داد  رارق  کسمتـسم  دوش  یمن  ار  قایـس  مراهچ : تهج 
؟ دشابن هنومن  نیا  زا  ریهطت  هیآ  روطچ  سپ  .دندرگ  یم  زاب  لوا  باطخ  هب  هرابود  هدرک و  باطخ 

یقرواپ ص 21. يداصلا ، هفشر  نانز : جورخ  هب  یبن  حیرصت  ثیداحا  - 1
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.دمآ یم  نکّرهطی  نّکنع و  تروصب  رئامض  دیاب  دوب  نانز  هب  باطخ  رگا  مجنپ : تهج 

ًاتلاصا ناشیا  يارب  مه ، میرحت  نیا  تفگ  دیاب  دشاب  جاوزا  دورو  کسمتـسم  تیب ، لها  رب  هقدص  میرحت  ثیداحا  رگا  مشـش : تهج 
.تسا هدوب  لالح  ربمایپ ، نانز  رب  هقدص  جاودزا ، زا  لبق  اریز  تسا  ص )  ) ربمایپ دوجو  رب  عرف  هکلب  تسین 

ربماـیپ و ینعی  تسا  مارک  هسمخ  نیا  هب  صتخم  هک  دـنک  یم  رهاـظ  ار  تمـصع  یعون  ریهطت  هیآ  هکنیا  رتمهم  همه  زا  متفه : تهج 
.ربمایپ نارسمه  یتح  دنا  هدرک  ییاعدا  نینچ  دوخ  هن  هدرمش و  موصعم  یسک  هن  ار  ناشیا  ریغ  اریز  نینسح ، همطاف و  یلع و 

تیالو هب  لئاق  هک  تسین  ناناملسم  زا  يا  هقرف  چیه  درادن و  یتیمها  دنتسه  تیب  لها  زا  یبن  جاوزا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  لوق  سپ 
(1)« .دنادب بجاو  ار  ناشیا  هب  ادتقا  دشاب و  ص )  ) ربمایپ نارسمه  زا  یکی 

رعاش یـسوطرف  معنملادـبع  .دـشاب  هتـشاد  دانع  ای  ضرغ  هک  یـسک  يارب  رگم  تسا  نشور  ریهطت  هیآ  رد  تیب  لـها  قادـصم  يرآ ،
: دناد یم  نت  جنپ  رد  حیرص  ار  هیآ  ًاساسا  رصاعم 

ِءامَّسلا ُهلا  ُمُْکنَع  ٍسْجِر  َّلُک  ًارْهُط  َبِهُْذِیل  ُهَناحبس  َلاق 

ءارْهَّزلاَو ِْهیَْنباَو  ِّیلَع  هِطب َو  ًاحیرَص  َْتلَْزنَا  ٌهیآ 

(2) ِءاسِکلا ِلْضَِفب  ْمُهََّفل  امنیح  یتَیب  ُلهَا  ْمُهَّنِا  ّبَر  َلاق 

هیآ ریهطت  هیآ  .دـیادز  یم  ار  یگدولآ  ره  امـش ، تراهط  يارب  دومرف  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  ناشیا  لئاضف  تاـیآ  زا  یکی  : » ینعی
درک عمج  ابع  ریز  رد  ار  نانآ  هک  ماگنه  نآ  مه  ربمایپ  دشاب و  یم  همطاف  شرسپ و  ود  یلع و  ربمایپ و  هرابرد  ًاحیرص  هک  تسا  يا 

ات 26. هحفص 10  هصالخ  ج 1 ، تیبلا » لها  همامالا و   » زا نارهم  رتکد  نخس  نایاپ  - 1
ص 38. تیبلا ، لها  همحلم  - 2
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« .دنتسه نم  تیب  لها  اهنیا  ادنوادخ  دومرف :

تنـس لها  ریـسفت  نیرت  یمیدـق  هب  فالتخا ، همـشچرس  نتفای  عوضوم و  یـسررب  يارب  لاح  .تنـس  لها  ناـگرزب  هاگدـید  دوب  نیا 
.تسا راوتسا  ییانبم  ساسا و  هچ  رب  هدش و  عورش  یک  اجک و  زا  فالتخا  دوش  نشور  هدنناوخ  يارب  ات  مینک  یم  عوجر 

تسا و هدـش  لزان  نت  جـنپ  هرابرد  ریهطت  هیآ  هک  دـندقتعم  یـضعب  : » دـسیون یم  نینچ  نیا  شریـسفت  رد  م/310 )  ) يربـط ریرج  نبا 
«. تسا نانز  هرابرد  هک  دندقتعم  مه  یضعب 

تیاور ءاسک 16  باحصا  هب  نادقتعم  ینعی  لوا  هورگ  هدیقع  يارب  يو  دنک ؟ یم  هچ  لوق  ود  نیا  حیضوت  يارب  يربط  دیناد  یم  ایآ 
، هدش لزان  نت  جنپ  نأش  رد  ریهطت  هکرابم  هیآ  هک  دنا  هتفگ  یگمه  تسا و  ربمایپ  هباحص  زا  یگمه  هک  دروآ  یم  حیحص  دنتـسم و 
هب نادقتعم  ینعی  مود  هورگ  يارب  اما  تسین ، ناشیا  قیثوت  هب  يزاین  دنناد و  یم  لداع  طرش  نودب  ار  همه  تنـس  لها  هک  يا  هباحص 

هرابرد هیآ  نیا  هک  هدوب  دقتعم  همرکع  دیوگ : یم  ًاحیرص  دروایب  نایباحص  زا  یتیاور  هکنآ  نودب  هیآ ، رد  ص )  ) ربمایپ نانز  لوخد 
(1)! تسا ص )  ) ربمایپ نانز 

هک دـشاب _  ضرغ  یب  رگا  دـنام _  یمن  یقاب  یکـش  هدـنناوخ  يارب  تسا ، لاحلا  مولعم  ًایناث  یعبات و  ًالوا  همرکع  هکنیا  هب  هجوتاـب 
لآ هک  دش  دهاوخ  نیمه  هجیتن  دوش ، هتخانـش  يریـسفت  هجو  يدرف ، ره  لوق  دشاب  انب  رگا  .تسا  هیاپ  یب  تسـس و  ردـقچ  مود  لوق 

رگید دش ، یمن  لقن  اهریسفت  رد  همرکع  لاثما  نانخس  رگا  دنرامش ! یم  نورهطم  زا  ار  دوخ  مه  ...و  لیقع  لآ  رفعج و  لآ  سابع و 
زا  (2) !! يریسفت هجو  نیا  هنافسأتم  هلب ، دنتـسناد  یمن  ریهطت  هیآ  لومـشم  ار  دوخ  تیانج ، ملظ و  همهنآ  اب  لکوتم  دیـشرلا و  نوراه 

همه سپـس  دوش و  یم  هتـشون  يربط  طسوت  راب  نیلوا  ربماـیپ ، باحـصا  زا  نقتم  ثیداـحا  همه  نآ  لـباقم  رد  ضرغم ، یعباـت  کـی 
لوق نیا  وا ، زا  دیلقت  هب  هماع  نارسفم 

ات 8. يربط ج 22/5  ریسفت  - 1
ص 223. هقرحملا ، قعاوصلا  - 2
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(1)! .دننک یم  دامتعا  نآ  هب  دنروآ و  یم  ار  فیخس 

املع شالت  هدمع  : » دسیون یم  یلمآ  يداوج  هللا  هیآ  تسیچ ؟ تقیقح  ندرک  ناهنپ  يارب  زیمآ  بصعت  شالت  همه  نیا  تلع  یتسارب 
دنسپان تامادقا  يارب  یهیجوت  هک  تسا  روظنم  نادب  ریهطت  هیآ  رد  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  ندرک  لخاد  يارب  تنـس  لها  نارـسفم  و 
هدیدان ندرک و  هنوراو  اب  ات  دنک  یم  شالت  تنـس  لها  گرزب  رـسفم  یـسولآ  هکنانچ  .دننک  ادیپ  لمج ، هنتف  يزادـنا  هار  رد  هشیاع 

يرمث اه  شالت  نیا  نکیل  تسا ، هدشن  بکترم  یهابتـشا  هشیاع  دنک  تابثا  هدـمآ  تنـس  لها  بتک  رد  هک  یخیرات ، قیاقح  نتفرگ 
نیا .تسناد  یم  رصقم  لمج  گنج  نتخادنا  هار  هب  ردار  شدوخ  هک  دهد  یم  ناشن  وا  تافارتعا  هشیاع و  دوخ  تاکرح  اریز  درادن 

رتش رب  راوس  نینمؤملا » ما   » ناونع زا  حیحصان  هدافتسا  اب  يزور  يو  هک  تسا  تلع  نیا  هب  همه  هشیاع  ياه  هیرگ  اه و  فسأت  راهظا 
ات رازه  هد  نیب  اهنآ  دادعت  هک  دیدرگ  ناناملسم  زا  يریثک  عمج  ندش  هتشک  ثعاب  داتسیا و  ادخ  لوسر  ّیصو  لباقم  دش و  وم  خرس 

(2)« .تسا هدش  رکذ  رفن  رازه   25

يریگ هجیتن  هصالخ و  . 5

: میهد رارق  هعلاطم  دروم  ار  هیآ  دُعب  زا 5  تسا  مزال  هتشذگ  بلاطم  عمج  یسررب و  يارب 

دنک صخـشم  هک  هدیـسر  یحیرـص  مالک  ّصن و  نآ  حیـضوت  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تایآ ، رگید  دننام  هیآ ، لوزن  زا  دعب  ایآ  ( 1
؟ هن ای  تسا  یناسک  هچ  نأش  رد  هیآ 

، دنتسه هیآ  قادصم  نارگید ، همرکع و  ياعدا  قبط  هک  ربمایپ  نانز  دوخ  زا  ایآ  ( 2

نآ يوار  هک  هماع  ياملع  نیعباـت و  زا  رفن  مان 300  زین  دنا و  هدرک  لقنار  روبزم  ثیداحا  هک  ینایباحـص  رفن  زا 16  عالطا  يارب  - 1
یقرواپ و همدـقم و  هک  ات 511  صـص 387  کی  هرامـش  قیلعت  ینیما ، همالع  رثا  ارهز  همطاف  باتک  هب  دینک  عوجر  دنتـسه  ثیداحا 

.دشاب یم  یفجن  ینیما  دمحم  رتکد  دیقف ، نآ  دنزرف  زا  باتک  نیا  تاقیلعت 
.يربکلا تاقبط  دیرفلادقع ، يربط ، ریسفت  لوق  زا  صص 173-168 ، ریهطت ، هیآ  رد  تیالو  یلجت  - 2
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؟ دنا هتفگ  ار  نیا  فلاخم  سکعلابای ، تسام  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  دراد  دوجو  ییاعدا  نینچ 

جاجتحا و ماقم  رد  تسام و  نأش  رد  هیآ  هک  دنا  هدرک  اعدا  دنتسه  هیآ  یلصا  قادصم  هک  وا  دالوا  و  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع ایآ  ( 3
؟ دنا هدمآرب  هدشانُم 

؟ هن ای  تسا  هدیسر  ریهطت  هیآ  قادصم  هرابرد  يربتعم  ثیدح  ناعبات  هباحص و  زا  ایآ  ( 4

دراد دوجو  صن  نوچ  دیوگب  هک  تسه  یسک  قایس ، ناوریپ  لباقم  رد  ایآ  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  ثیدح  ریسفت و  لاجر  هاگدید  ( 5
؟ میوش صن  عبات  دیاب 

: میهد یم  رارق  هجوت  دروم  هصالخ  روطب  ار  دُعب  جنپ  نیا  الاح 

رد هیآ  لوزن  زا  یکاح  هک  تسه  يرتاوتم  تایاور  هیآ  لوزن  نأش  رد  هن ؟ ای  دنا  هدومرف  صخشم  ص )  ) ربمایپ ایآ  هک  لوا : دروم  اّما 
لوزن زا  دعب  دهد  یم  ناشن  هک  يرایسب  تایاور  زین  و  دنا ، هدومرف  صخـشم  ار  هیآ  قیداصم  ص )  ) ربمایپ دشاب و  یم  هملـس  ما  هناخ 

(1) .نینسح همطاف و  یلع و  نم و  نأش  رد  دندومرف : ترضح  تسیک ؟ نأش  رد  هیآ  دندیسرپ  ص )  ) ربمایپ زا  هیآ 

هرهاط هقیدص  هناخ  هب  هام  ای 9  تدم 6  ینعی  هداد  ناشن  ار  هیآ  قادـصم  مه  یلمع  تروص  هب  ص )  ) ربمایپ يراتفگ ، نایب  رب  هوالع 
.ًاریهْطَت ْمُکِرِّهَُطیَو  ِْتَبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِا  ِْتیَبلا  لهَا  ای  مُْکیَلَع  ُمالَّسلا  دومرف : یم  دمآ و  یم 

یکش رگید  هنحص ، نیا  ندید  اب  یلو  هدینـشن ، ار  شترـضح  نانخـس  یـسک  ضرف ، هب  هک  هدوب  نآ  لمع  نیا  زا  ص )  ) ربمایپ روظنم 
.دنامن یقاب  وا  يارب 

كاپ دنا  هدرکن  اعدا  مادکچیه  هکنآ  رب  هوالع  هن ؟ ای  دـنا  هدرک  هنیمز  نیا  رد  ییاعدا  ص )  ) ربمایپ نانز  دوخ  ایآ  هک  مود : دروم  اما 
هجیدخ زا  دعب  هک  هملس  ما  ًالثم  هدش ، لقن  ءاسک  هب  طوبرم  ثیداحا  ناشیا  یضعب  زا  یتح  دنریهطت ، هیآ  رد  لخاد  دنرهطم و  و 

.دش رکذ  ًالبق  هک  ...و  روثنملا  رد  ریثک ، نبا  ریسفت  هقرحملا ، قعاوصلا  لیزنتلا ، دهاوش  يربط ، ریسفت  - 1
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رارقا هملـس  ما  یتیاور  رد  زین  و  دشاب ، یم  نت  جنپ  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  دنا  هدرک  لقن  هشیاع  زین  تسا و  ص )  ) ربمایپ نانز  دمآرس 
دوب ص )  ) ربمایپ نانز  نأـش  رد  هیآ  رگا  هک  تسا  حـضاو  رایـسب  ینیما  همـالع  لوق  هب   (1)! متـسین هیآ  باطخ  دروم  نم  هک  دنک  یم 

ییاعدا نینچ  نارـسمه ، زا  کی  چـیه  هکنآ  لاح  درک و  یم  اپب  ع )  ) یلع دـض  رب  ییاغوغ  تشون و  یم  لمج  یناشیپ  رب  ارنآ  هشیاع 
هدرمش تیصعم  اطخ و  همسجم  دیاب  هک  دندوب  قرغ  هانگ  یصاعم و  رد  نانچ  نانآ  زا  یضعب  اریز  دندرک  یم  مه  دیابن  دنا و  هتشادن 

(2) .موصعم ناسنا  زا  يا  هنومن  هن  دنوش 

بقانم و ندرمـشرب  نمـض  ناشیا  يرآ ، هن ؟ ای  دـنا  هدرک  هنیمز  نیا  رد  ییاـعدا  ع )  ) دـالوا همطاـف و  یلع و  اـیآ  هک  موس : دروم  اـما 
دروم رد  ریهطت  هیآ  ایآ  دومرف  هدرک ، جاجتحا  ریهطت  هیآ  هب  يروش  زور  رد  نینمؤملاریما  ًالثم  دـنا  هدرک  دانتـسا  هیآ  هب  دوخ  لـئاضف 

 . (3) هلب دندرک  ضرع  دنتشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  يا  هباحص  مامت  تسین ؟ ام 

ریهطت هیآ  هک  دنتسه  نخس  مه  بلطم  نیا  رد  نیعبات  هباحص و  مامت  تفگ  دیاب  تسیچ ؟ ناعبات  هباحص و  رظن  هک  مراهچ : دروم  اما 
زا يرگید  ثیداحا  هتبلا  .تخادرپ  میهاوخ  نآ  هب  تسا و  نشور  مه  نآ  لیلد  هک  هدرک  تفلاـخم  همرکع  طـقف  تسا  نت  نأش 5  رد 

هنوگ نیا  هکنیا  .تسین  یکـش  تیب  لها  اب  وا  ینمـشد  رد  هک  تسا  همرکع  نامه  همه ، أشنم  اما  هدـش  لقن  سابع  نبا  لـتاقم و  لوق 
مه يا  هزات  رما  درادن و  يداعبتـسا  دنهد  یم  تبـسن  ریبج  نب  دیعـس  سابع و  نبا  نوچ  یـصاخشا  هب  ار  دودرم  لاوقا  اوران و  نانخس 

، دزیخرب هلباقم  هب  ناگرزب  هباحص و  همه  ربمایپ و  اب  تقو ، تموکح  ینابیتشپ  هب  دهاوخ  یم  هک  همرکع  نوچ  یـصخش  اریز  تسین ،
دروم وا  نخس  هک  دناد  یم 

.هیآ لیذ  ریثک  نبا  ریسقت  - 1
ص 59. (س ، ) ارهز همطاف  - 2

، بلاطلا هیافک  ج 3/172 ؛ مکاح ، كردتسم  رد  روکذم ، باتک  رب  هوالع  ار  همئا  تاجاجتحا  رگید  یمزراوخ ص 224 . بقانم  - 3
؛ دعب هب  ص 138  همهملا ، لوـصفلا  ج 22/7 ؛ يربط ، ریـسفت  ص 108 ؛ يربط ، نیدـلا  بحم  هدوملا ، عیباـنی  یعفاـش ص 32 : یجنگ 

.دینیبب ج 2 ج 649  یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش 
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رد رما  نیا  و  دهد ، یم  غورد  تبسن  دنتسه  مرتحم  مدرم  دزن  هک  یناگرزب  هب  اذل  .درادن  یبوخ  تیصخش  نوچ  دریگ  یمن  رارق  لوبق 
.تسا يداع  عیاش و  رایسب  ثیدح ، لعج  نایرج 

؟ تسیچ ثیدح  ریسفت و  لاجر  هاگدید  هک  مجنپ : دروم  اما 

نبا .درادن  رابتعا  همرکع  نخـس  هک  دنا  هدـیقع  مه  ددـعتم ، تایاور  یـسررب  زا  سپ  ثیدـح  ملع  ریـسفت و  ملع  لاجر و  ملع  ءاملع 
هکنیا لیلد  هب  هدـش  لزان  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  دـندقتعم  نیرـسفم  رثکا  : » دـیوگ یم  یمثیه  رجح 

(1) .تسا رکذم  مکرهطی »  » و مکنع »  » رد ریمض 

دنتـسه یناسک  نامه  ع » )  ) دمحم لآ   » هک مدقتعم  نم  : » دیوگ یم  تسا  هدـش  يدـعب  ءاملع  همه  کسمتـسم  وا  لوق  هک  مه  يربط 
یکش و  تسا ، لآ  ومه  دشاب  هتشاد  یگتـسویپ  ربمایپ  هب  رت  لماک  رتدیدش و  هک  سک  ره  .درگ  یم  زاب  ص )  ) ربمایپ هب  ناشروما  هک 

کیدزن لقن ، ترثک  تهج  زا  بلطم  نیا  هدوب و  رتدیدش  همه  زا  هللا  لوسر  هب  ناشقلعت  نیـسح ، نسح و  یلع و  همطاف و  هک  تسین 
(2) .دنشاب لآ  ناشیا  هک  دوش  یم  بجاو  سپ  تسا  رتاوت  هب 

رد ناشدوخ  یلو   (3)، دننک یم  کیکـشت »  » ریهطت هیآ  قادصم  رد  ثحب  ماقم  رد  هچرگا  تنـس  لها  ياملع  هک  تسا  هجوت  بلاج 
همه رد  بلطم  نیا  هنومن  .دـننک  یمن  هدارا  ار  یـسک  هبیط » هسمخ   » زج تیب » لها   » زا هدرک و  شومارف  ار  دوخ  ياعدا  رگید  عضاوم 

بهذم دیوگ ، یم  نخس  هعیـش  راوگرزب  رعاش  يریمح  دیـس  هرابرد  هک  اجنآ  یبهذ  ًالثم  .تسا  رایـسب  لاجر  رعـش و  خیرات و  بتک 
(4) .دراد تیب » لها   » رد یعیدب  حئادم  دیـس  دـسیون : یم  دـعب  دـنک و  یم  یفرعم  تخـسرس » یـضفار   » ار وا  هدرک و  هئطخت  ار  دـیس 

هب زاین  هک  تسا  نشور  يردقب  ناگمه  وا و  يارب  تیب » لها   » قادصم يرآ ،

ص 220. هقرحملا ، قعاوصلا  - 1
ج 2/310. ریدغلا ، - 2

.یقرواپ ص 40  يداصلا ، هفشر  هب  دینک  عوجر  ریهطت  هیآ  هرابرد  هماع  ياملع  لاوقا  زا  عالطا  يارب  - 3
ج 8/44. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4
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.دنشاب یم  ابع  لآ  نت  دارم 5  دیایب ، قلطم  تروصب  تیب  لها  اج  ره  هک  دنناد  یم  همه  درادن و  حیرصت 

یـسک رگا  دنـشاب و  دنناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ نانز  ریهطت  هیآ  قادـصم  هک  تسا  نشور  ینهذـلا  میلـس  صخـش  ره  يارب  لاح  ره  هب 
: دیوگ خساپ  هدمع  لکشم  هس  هب  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  هیآ  هب  نانز  دورو  ياعدا 

رد مهم  ياه  هنیرق  زا  قایـس  تدحو  هک  تسا  تسرد  .دراذگب  اپ  ریز  ار  صن  دـیاب  دـهد  رارق  هاگ  هیکت  ار  قایـس  رگا  لوا : لکـشم 
هیآ رد  قایس  تدحو  .دنکن  تفلاخم  قایس  اب  یعطق  صوصن  ًایناث  دوش  تباث  قایـس  تدحو  ًالوا  هک  یطرـش  هب  اما  تسا  تایآ  مهف 

نیب 70 رد  یتح  هدـش و  لزان  صاـخ  هعقاو  کـی  رد  هیآ  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ددـعتم  تاـیاور  اریز  تسین  تباـث  ریهطت  هکراـبم 
دندقتعم هک  مه  اهنآ  یتح  .تسا  هتفای  لوزن  نارـسمه  تایآ  لابند  هب  هیآ  نیا  دـنک  اعدا  هک  درادـن  دوجو  مه  تیاور  کی  تیاور ،

نیا دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  لزان  یلبق  تایآ  نمـض  رد  ًامتح  هک  دـنا  هتفگن  تسا ، ص )  ) ادـخ لوسر  نانز  صتخم  ریهطت  هیآ 
هک اجنآ  زا  دشاب و  یمکحم  لیلد  دناوت  یمن  قایس  هک  دش  نشور  سپ   (1) .تسا هتفرگ  رارق  اجنیا  ص )  ) ادخ لوسر  روتسد  هب  هیآ 
هن ناناملسم  يارب  يداهتجا  نینچ  تسا و  صن  لباقم  رد  داهتجا  قایس ، نداد  رارق  هناهب  تسا ، ضراعم  قایس  نیا  اب  مکحم  صوصن 

.زئاج هن  تسا و  لالح 

یبن بطاخم ، ًالصا  هیآ 28  رد  هک  دـنک  هجوت  لبق  تایآ  هب  دـیاب  دراد  هیکت  قایـس  هب  ًاعقاو  یـسک  رگا  هک  تسنیا  رگید  مهم  هتکن 
(2)« ...َُهلوسَر َهّللا َو  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِا   » زین و  ...اینُّدلا » َهْویَحلا  َنْدُِرت  َنُّْتنُک  ْنِا  َکِجاوْزَِال  ْلُُقِیبَّنلا  اُّهیَا  ای  : » دـیامرف یم  تسا و  ص )  ) مرکا

ْنَم ِیّبَنلا  َءاِسن  ای  : » دیامرف یم  نارـسمه و  هب  هدش  تافتلا  هیآ ، ود  نیا  زا  دعب  .تسا  ص )  ) ربمایپ ًاساسا  بطاخم  هک  دییامن  هدـهاشم 
ًهَشِحاف َّنُْکنَم  ِتأَی 

ج نازیملا ، .تسین  دامتعا  لباق  هدوب و  نآرق  ییاجباج  فیرحت  مزلتـسم  هتفرگ ، رارق  اجنیا  تلحر  زا  دـعب  هک  هاگدـید ، نیا  هتبلا  - 1
.16/330

هیآ 28 و 29. بازحا  هروس  - 2
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فرـش نیـسحلادبع  دیـس  .دوش  رکذم  ریمـض ، ددرگرب و  ص )  ) ربمایپ هب  هرابود  باطخ ، هک  درادن  يداعبتـسا  چیه  سپ   (1)« ...ٌهَِّنیَبُم
بحاص هچرگا  تسا  یهارمگ  داجیا  يزاس و  هتفشآ  ًافرص  دنا  هداد  رارق  قایس  ناونعب  دوخ  زیواتـسد  ناشیا  ار  هچنآ  : » دیوگ نیدلا 

یـششوک چـیه  زا  دـنا و  هدـناشک  ازارد  هب  نخـس  بلطم ، نیا  نتخادرپ  نتخاـس و  رد  لوسر ، لآ  نانمـشد  رگید  و  لوصـالارداون » »
هناخ نیرت  تسـس  یلو  هدـینت  يا  هناـخ  دوخ  يارب  هک  تسا  توبکنع  لـثم  لـمع ، نیا  رد  ناـشیا  ِلَـثَم  نکیل  دـنا ، هدرکن  راذـگورف 

(2) .تساه

ياهباوج دـنریگرد و  يدـج  روطب  مه  رئامـض  هلئـسم  اب  دنتـسه  هکراـبم  هیآ  رد  نارـسمه  لوخد  هب  دـقتعم  هک  ناـنآ  مود : لکـشم 
ندوب رکذـم  رابتعا  هب  دـنیوگ  هاگ  هدـمآ و  رکذـم  ریهطت  هیآ  رئامـض  ص )  ) ربمایپ دوجو  رابتعا  هب  دـنیوگ  هاگ  .دـنهد  یم  يداضتم 

.دنروآ یم  مه  یلئالد  و  لها ،

هب رومأم  مه  ص )  ) ربمایپ اریز  دوش ، یم  رت  لکـشم  هلئـسم  سپ  دـشاب ، لخاد  مه  ص )  ) ربمایپ اهنآ ، ل.ق  قبط  هیآ ، باـطخ  رد  رگا 
.تسا راکشآ  بلطم  داسف  و  تسا !! هدش  ...و  یلهاج  جربت  كرت  هناخ و  رد  نتسشن 

رد دـشاب  طلغ  لها »  » هب ثنؤم  ریمـض  عاجرا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  هیجوت  نیا  تفگ  دـیاب  لـها ، ندوب  رکذـم  دروم  رد  اـما 
دیوگ یم  ءاسن  هروس  هیآ 75  لیذ  يرـشخمز  .ددرگ  یمرب  نآ  هب  ثنؤم  مه  رکذمریمـض و  مه  هک  تسا  يا  هملک  لـها  هک  یلاـح 

ناسکی لها »  » هملک يارب  ثنؤم  رکذـم و  تلاـح  اریز  دوب  زیاـج  اـُهلْهَا  ُهِملاّـظلا  دومرف  یم  اـُهلْهَا  ِِملاّـظلا  ِهیرَقلا  ِهذـه  ياـج  هب  رگا  »
.دوب حیحص  نکرهطی  نکنع و  دندوب  ادخ  لوسر  نانز  دارم ، رگا  سپ   (3)« .تسا

هک دراد  يرگید  لماع  هکلب  تسین  لها »  » زا تیعبت  هب  رئامض  ندوب  رکذم  نیاربانب 

هیآ 30. بازحا  هروس  - 1
ص 63. ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  - 2

ج 1/535. فاشک ، - 3
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.تسا نابطاخم  رییغت  نامه 

ریهطت هیآ  لوح  تاـیآ  رد  یلمأـت  كدـنا  سکره  .دنتـسه  هجاوم  مه  هیآ  نحل  لکـشم  اـب  روبزم  بلطم  هب  نادـقتعم  موس : لکـشم 
دـیدهت و ماقم  رد  دـیوگ و  یم  نخـس  ص )  ) ربمایپ نانز  اب  زیمآ  باتع  ینحل  اب  دـنوادخ  یلبق  تایآ  رد  هک  دوش  یم  هجوتم  دـیامنب 

همه رد  هچنانچ  اریز  .دنک  یم  تباث  ار  اعدا  نیا  یتحارب  لوزن  نأش  هلئـسم  و  دـهد ، یم  ربارب  ود  باذـع  هدـعو  تساهنآ و  شنزرس 
هرانک نانآ  زا  یتدم  ص )  ) ربمایپ دندرک ، هرجاشم  ناشیا  اب  يدام  روما  يارب  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  یضعب  هدمآ ، ینس  هعیش و  ریسافت 

اما .تسا  دوهـشم  ًالماک  روبزم  تایآ  رد  باتع  نحل  اذـل  .دـندومن  تشگزاب  ناشیا  يوس  هب  تاـیآ ، نیا  اـب  سپـس  هدومرف و  يریگ 
هک ینحل  .باتع  هن  تسا  شیاتـس  حدـم و  ماقم  رد  دـنک و  یم  تبحـص  یـصاخ  هورگ  اب  دـنوادخ  ریهطت  هکرابم  هیآ  رد  سکعلاـب 

کی هب  باطخ  عون  ود  نیا  عاـجرا  تسناد ! یکی  ار  بطاـخم  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  .شنزرـس  هن  تسا  تبحم  تیاـنع و  زا  یکاـح 
(1) .تسا یقوذ  یب  ًالماک  عوضوم ،

یم اـیند  لاـم  رگا  وگب  تنارـسمه  هب  هدومرف  هدرک و  نخـس  هب  عورـش  شلوسر  اـب  دـنوادخ  ادـتبا  هک  تفگ  ناوـتب  دـیاش  عـمج  رد 
دهاوخ وا  بیـصن  يرتهب  نانز  ادخ  دینامب  یقاب  ص )  ) ربمایپ رازآ  رب  رگا  دینادب  مزاس و  ناتیاهر  مهدب و  امـش  هب  ات  دـییایب  دـیهاوخ 

دوش یم  رتزیمآ  باتع  باطخ ، نحل  نوچ  لاح  .تسامـش  راـظتنا  رد  میظع  رجا  دـیتسه  لوسر  ادـخ و  راتـساوخ  رگا  یلو   (2) .درک
تبحـص ...و  فعاضم  باذـع  هینبم و  هشحاف  زا  ناشیا  اب  هدرک و  تافتلا  ص )  ) ادـخ لوسر  نانز  هب  ًامیقتـسم  ملاع  راگدرورپ  رگید 
يوگلا کی  ًالوا  هکنآ  يارب  دنوادخ  هاگنآ  .دنک  ور  مرکا  لوسر  شبوبحم  هب  دولآ ، بضغ  نحل  نیا  اب  دـهاوخ  یمن  اریز  دـنک  یم 

وا و باسح  دهد  ناشن  هدرک  ییوجلد  شلوسر  زا  ًایناث  دننک و  ادتقا  وسا  نآ  هب  ات  دهد  هئارا  ص )  ) ربمایپ نارسمه  هب  رهطم  كاپ و 

ص 108. ریهطت ، هیآ  هب  ون  یهاگن  زا  لقن  هب  ج 5/317 ، یناحبس ، رفعج  دیواج ، روشنم  - 1
هیآ 5. میرحت  هروس  - 2
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.دیامرف یم  لزان  ار  ریهطت  هیآ  دوش ، یمن  ناشیا  هب  طوبرم  اهشنزرس  دیدهت و  نیا  تسادج و  هیقب  زا  شکاپ  نادناخ 

هتـشگرب و هنیدم  هب  يریگ  هرانک  هام  کی  دودح  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ ایوگ  هک  تسا  نینچ  دـینک  مسجم  ار  تایآ  غالبا  هنحـص  رگا 
یم شوگ  مه  مدرم  .دناوخ  یم  ار  زیمآ  باتع  تایآ  هداتسیا و  دنونـشب  نارـسمه  همه  هک  يروطب  شیاه  هناخ  رب  فرـشم  ییاج  رد 

دنوادـخ هک  تسا  ییاه  هناخ  نیرتهب  زا  تسادـج و  شباسح  هک  تسه  يا  هناخ  کی  اـه ، هناـخ  تارجح و  نیا  نیب  رد  اـما  دـننک ،
؟ هن ای  تساه ؟ هناخ  نیا  همه  اب  ص )  ) ربمایپ نخس  يور  ایآ  هک  دوش  یم  ههبش  مدرم  نهذ  رد  .دوش  رکذ  نآ  رد  شمان  هداد ، هزاجا 

تیب لها  يا  دـینکن  نامگ  نینچ  هن  دـیامرف : یم  هدرک  هناخ  نآ  هب  ور  .دـهد  یم  نینچنیاار  ناشیا  ردـقم  لاؤس  باوج  ص )  ) ربماـیپ
ِْتیَبلا َو   َ لـْهَا َسّجِرلا  مُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  اـمَّنِا  اریز : دـینک ، یم  قرف  امـش  هن ، دـیتسه ! تاـیآ  نآ  بطاـخم  مه  امـش  هک  نم ،

باوج ههبـش و  عفر  زا  دعب  هاگنآ  درادن ، هار  امـش  هب  یـسجر  چیه  هدینادرگ و  هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  ادـخ  ًالـصا  اریهْطَت ، ْمُکَرَّهَُطی 
.دهد یم  همادا  نارسمه  تحیصن  شنزرس و  هب  ًاددجم  یلامتحا ، لاؤس 

لآ نت  جنپ  نامه  تیب  لها  هک  دنک  یم  تابثا  تایاور  زا  ثحب  زا  سپ  تیبلا » لها  همامالا و   » شباتک رد  نارهم  یمویبدمحم  رتکد 
، یبـطرق يرـشخمز ، يزار ، رخف  دـننام  تـسا  ناثدـحم  نارـسفم و  زین  هباحـص و  زا  يرایـسب  يأر  نـیا  : » دـسیون یم  دنتــسه و  اـبع 

يو .تسا » روبزم  هیآ  رد  ءارآ  نیرتهب  يأر  نیا  ...و  لبنح  نب  دمحا  یبهذ ، يروباشین ، مکاح  ینالقسع ، یطویس ، يربط ، یناکوش ،
: دسیون یم  دروآ و  یم  میدروآ ، نونکات  هک  یلئالد  زا  ریغ  لیلد ، هس  يأر  نیا  دییأت  رد 

؟ ینک یمن  بارتوبا  ّبس  ارچ  تفگ  وا  هب  تساوخ و  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  هیواعم ،  » هک هدرک  لـقن  حیحـص  رد  ملـسم  لوا : لـیلد 
تـسود رتشیب  وم  خرـس  نارتش  زا  دوب ، نم  هرابرد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینـش  وا  هرابرد  ربمایپ  زا  زیچ  هس  هکنیا  يارب  تفگ : دـعس 

رد ندنام  زا  یلع  هک  ماگنه  نآ  ادخ  لوسر  مدینش  كوبت  هوزغ  رد  هکنآ  یکی  .متشاد 

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :

ربیخ زور  رد  هکنآ  مود  یـشاب ؟ یـسوم  هب  نوراه  لـثم  نم  هب  تبـسن  هک  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  دومرف  يو  هب  دوب  تحاراـن  هنیدـم 
لوسرو ادخ  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : یلع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ مدـینش 

ار نینـسح  همطاف و  یلع و  ص ، )  ) ربمایپ .دـش  لزان  ...عدـن  اولاـعت  لـق  هیآ  هک  هلهاـبم  زور  رد  هکنآ  موس  .دـنراد  تسود  ار  وا  مه 
یقهیب كردتسم و  رد  مکاح  حیحص و  رد  يذمرت  هلهابم ، يارجام  رد  ار  روکذم  ثیدح  یتیب .» لها  ءالؤه  مهللا  تفگ  تساوخ و 

یلع و همطاف و  ینعی  ءاسک  باحـصا  تلیـضف  رب  یلیلد  لیلد ، نیا  زا  رت  يوق   » دـیوگ یم  مه  يرـشخمز  .دـنا  هدروآ  ًاـنیع  ننـس  رد 
ءانبا هک  دنتـسه  همطاف  دالوا  هیآ  زا  دارم  دوش  یم  مولعم  سپ  ...و » دیبلط  ار  ناشیا  هلهابم  هیآ  لوزن  زا  دعب  ربمایپ  هک  تسین  نینـسح 

.دنشاب یم  ادخ  لوسر  هیرذ  ناشیا  اهنت  دنا و  هدش  هدیمان  ربمایپ 

رد رصحنم  يوبن  فیرش  ِبَسَن  هک  دنقّفتم  رما  نیا  رد  یلو  دنراد  فالتخا  دراوم  يرایسب  رد  هچ  رگا  ناناملسم  ياه  هقرف  مود : لیلد 
مـشاه ینب  زا  هچرگا  ساـبع  ینب  رفعج و  ینب  لـیقع و  ینب  سپ  .تسین  يا  هیرذ  وا  دـالوا  زج  ار  ص )  ) ربماـیپ تـسا و  همطاـف  ءاـنبا 

دنتـسین تیب  لها  مه  ناشیا  دـندوبن ، همطاف  لسن  زا  هک  ع )  ) یلع رگید  نارـسپ  یتح  رتالاب ، نیا  زا  .دنتـسین  تیب » لـها   » یلو دنتـسه 
.دسر یمن  ص )  ) ربمایپ هب  نانآ  بسن  اریز 

دنوش و یهتنم  ع )  ) نیـسح ای  (ع ) نسح هب  ردـپ ، فرط  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یناسک  هب  اهنت  دیـس »  » و فیرـش »  » باقلا موس : لیلد 
هدیس زا  هدش و  فعاضم  يردپ » تفارش   » رب هوالع  نینـسح ، فرـش  اریز  هدرک ، اطخ  دهدب  ناشیا  ریغ  هب  ار  اه  بقل  نیا  یـسک  رگا 

(1)« .دنربمایپ هعضب  ردام ، عبت  هب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تسا و  هتفرگ  ددم  مه  ارهز  همطاف  لوسر  هعضب  نیملاع و  ءاسن 

ج 1/17. تیبلا ، لهاو  همامالا  نارهم ، رتکد  نخس  نایاپ  - 1
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رگید ناموصعم  هب  ریهطت  هیآ  میمعت  یگنوگچ  . 6

ءاـسک باحـصا  نت  جـنپ  رد  رـصحنم  تیب  لـها  رگا  هکنیا  نآ  میهد و  خـساپ  مهم  لاؤـس  کـی  هب  دـیاب  ثحب  ندـش  نشور  زا  سپ 
عقوم رد  نارهطم  تفگ  دیاب  میرامش ؟ یم  تیب  لها  زا  هتسناد و  رهطم  كاپ و  زین  ار  همئا  هیقب  ارچ  سپ  هدش ، تباث  هچنانچ  دنتسه ،

اب مه  ار  يرگید  صاخـشا  ص )  ) ربمایپ ینعی  موصعم ، كاپ و  دارفا  نیا  گرزب  اما  سب ! دنا و  هدوب  رفن  جنپ  نیمه  ریهطت ، هیآ  لوزن 
تباث ص )  ) ادخ لوسر  تمـصع  یتقو  و  دنا ، هدروآ  باسح  هب  تیب » لها  زا ا« هدرمـش و  ریهطت  هیآ  لومـشم  صخـشم ، دادعت  مان و 

مان ار  دوخ  نانیـشناج  ناماما و  همه  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  رایـسب  هراب  نیا  رد  ثیداحا  هتبلا  .درادن  یهار  ناشمالک  رد  غورد  هدـش ،
لدع طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دنیامرف ...: یم  جع  نامز  ماما  هرابرد  ًالثم  .دنا  هدرمـشرب  تیب  لها  زا  هدرب و 

(1) .تسا نم  تیب  لها  زا  يدهم  هدومرف : ای  و  دشاب ، هدش  متس  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک 

اب یضعب  هنوگچ  هک  دش  نشور  لامجا  هب  اما  مینک  یـسررب  بناوج  همه  زا  ار  لاوقا  همه  هک  میدوبن  نآ  رب  هتـشون  هاتوک  نیا  رد  ام ،
تـسا ریهطت  هیآ  رد  رـصحنم  هن  دراد و  یگزاـت  هن  بلطم  نیا  و  دـنا ، هتـساخرب  لوسر  لآ  هللا و  لوـسر  اـب  ینمـشد  هب  داـنع  هینک و 

وا نادنزرف  و  (ع ) نینمؤملاریما يارب  ار  میظع  سب  یتلیضف  هتشاد و  میقتـسم  طابترا  ناناملـسم  هدنیآ  يربهر  اب  هیآ  نیا  نوچ  نکیلو 
یم یمثیه  رجح  نبا  هراب  نیارد  .تسا  هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  رتشیب  اذل  دیآ ، یمن  شوخ  تفالخ  هاگتسد  قاذم  هب  هک  هدرک  تابثا 

رد ار  دنوادخ  هدارا  رـصح  دنک ، یم  رـصح  هدافا  هک  هدـش  زاغآ  امنا  ظفل  اب  اریز  تسا  يوبن  تیب  لها  لئاضف  عبنم  هیآ  نیا  دـیوگ :
ریهطت نیا  دـئاوف  زا  تسا ، مارح  ناشیارب  منهج  شتآ  هک  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  هکنیا  ...سجر و  هنوگره  زا  ناشیا  ندرک  هزنم 

(2) .دشاب یم 

.دینیبب ات 81  صص 74  همغلا ج 1  فشک  ص 282 و  همهملا ، لوصفلا  رد  ار  بلطم  لیصفت  - 1
ص 223. هقرحملا ، قعاوصلا  - 2
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وا ثیدح  یسررب  همرکع و  تیصخش  هب  یهاگن  . 7

هراشا

یم ریهطت  هیآ  هب  ربمایپ  نارسمه  دورو  يارب  تنـس  لها  ءاملع  کسمتـسم  هک  ار   (1) همرکع ثیدـح  تسا  مزال  لصف  نیا  نایاپ  رد 
.میهد رارق  یسررب  دروم  نتم  دنس و  تهج  ود  زا  دشاب 

: ثیدح دنس  رد  یشواک  - 7-1

لاس دلوتم  يربرب  همرکع  هللادبع  وبا  .دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  هچرگا  میـسانشب  ار  همرکع  تسا  یفاک  ثیدح  در  يارب 
یلعج ثیداحا  شرتسگ  دـشر و  هرود  رـصع ، نیا  هک  دـشاب  یم  نیعبات  دـهع  رد  زاس  ثیدـح  جراوخ  زا  لاس 105 ، ياـفوتم  25 و 

ًالثم هدوب ، هجوت  یب  یمالـسا  بادآ  هب  تبـسن  هتـشاد و  ضغب  تیب  لها  هب  همرکع  هک  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  .تسا 
، رجح نبا  لثم  تنـس  لها  رباکا  یمامت  .تسا  هداد  یم  شوگ  انغ  هب  هدرک و  یم  يزاـبدرن  اـی  هدـناوخ و  یم  زاـمن  یتسیاـشان  روطب 

جراوخ هقرف  رثؤم  ناگدننک  غیلبت  زا  هوالعب  هدوب  یجراخ  وا  هک  دندقتعم  ...و  دیدحلا  یبا  نبا  رکاسع ، نبا  یلبنح ، دامع  نبا  یبهذ ،
فالتخا هدوب  جراوخ  زا  هقرف  مادـک  وریپ  هکنیا  رد  اما  تسین  یکـش  وا  ندوب  یجراخ  رد  .دـشاب  یم  اقیرفآ  رد  ناـنآ  جورم  تسا و 

.یسَهَیبای يرورح  ای  تسا  یضابا  جراوخ  زا  ایآ  هک  تسا  رظن 

هب ار  دوخ  نانخس  هکنآ  يارب  یلو  ار ! نآ  دض  بش  تفگ و  یم  ثیدح  کی  حبص  دنیوگ  یم  هک  هدوب  وگ  غورد  يردق  هب  همرکع 
.داد یم  تبـسن  سابع  نبا  ًاـصوصخم  هباحـص  هب  ار  دوخ  لاوقا  تسا ، نینچ  ناـیوگغورد  همه  مارم  هچناـنچ  دـناشنب ، لوبق  یـسرک 

هعاشا هب  ار  وا  هدـش و  حرج  تنـس  لها  ياملع  ناـگرزب  نیعباـت و  هباحـص و  يوس  زا  همرکع  هک  يدوجو  اـب  هک  تساـجنیا  بجعت 
مه زاب  یلو  دنا  هدرک  مهتم  بذک 

یف تیبلا  لها  هب  دینک  عوجر  .دنرادن  همرکع  زا  یمک  تسد  هک  هدـش  لقن  مه  لتاقم  ریبز و  نب  هورع  زا  همرکع  ثیدـح  هباشم  - 1
ات 166. صص 158  ریهطتلا ، هیآ 
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ياتمه ار  شباتک  هک  حیحـص  بحاص  يراخب  تسا  فسأت  ياج  دوش و  یم  تفای  تنـس  لـها  يریـسفت  بتک  ماـمت  رد  وا  تاـیاور 
هک تسین  یسک  ناثدحم  ام  نایم  رد  دیوگ  یم  هدرک و  تیاور  لقن  رگید  نایبصانو  همرکع  زا  دوخ  حیحـص  رد  دنرامـش  یم  نآرق 
زاب یلو  هدرک  ییوگغورد  هب  رارقا  شدوخ  دراوم  يرایـسب  رد  همرکع  هک  نیا  رت  تفگـش  همه  زا  دنکن !! دانتـسا  همرکع  ثیداحا  هب 

! ...مه

ّبیـسم نب  دیعـس  هک  يروطب  تفای  ترهـش  رما  نیا  هب  هک  تسب  غورد  دوخ  بابرا  هب  ردق  نآ  دوب و  سابع  نب  هللادبع  مالغ  همرکع 
هب مه  رمع  نب  هللادبع  و  هدـن ! غورد  ياه  تبـسن  نم  هب  ددـنب  یم  غورد  سابع  نبا  هب  هک  همرکع  دـننام  وت  تفگ : یم  دوخ  مالغ  هب 
ای هلیوط  ِرد  هب  ار  همرکع  هک  دندید  ار  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  ینعی  همرکع  بابرا  رـسپ  .تسا  هدرک  ار  هیـصوت  نیمه  دوخ  مالغ 

نیا يرآ ، داد  باوج  سابع  نبا  رـسپ  یلع  دـینک ؟ یم  راتفر  روطنیا  دوخ  مالغ  اـب  دـنتفگ : وا  هب  .تسا  هتـسب  حارتسم ! ِرد  یتیاور  هب 
.دهد یم  تبسن  غورد  مردپ  هب  ثیبخ 

تـسار پچ و  زا  دنا  هدش  رـضاح  جح  هب  هک  ار  یناسک  همه  ات  متـشاد  یحالـس  مراد  تسود  تفگ : یم  هک  هدش  لقن  وا  نّیدـت  رد 
جراوخ زج  ناناملسم  همه  رفک  هب  داقتعا  هدوب  یجراخ  وا  اریز  دنرفاک ! اهنیا  همه  تفگ  یم  داتـسیا و  یم  دجـسم  ِرد  رب  متـشک ! یم 

ار وا  تیاور  هیکلاـم  هقرف  سیئر  سنا  نب  کـلام  .تسا  باذـک  همرکع  دـنتفگ  یم  يراـصنا  دیعـس  نب  ییحی  نیریـس و  نبا  تشاد !
ایند زا  زور  کی  رد  هعیـش  رعاـش  ّریَثُک ، همرکع و  .دـنیوگب  نخـس  همرکع  زا  وا  رـضحم  رد  تشادـن  تسود  تسناد و  یمن  حـیحص 

مجعم رد  توقای  دننام  هتـشون  ار  وا  لاح  حرـش  سکره  .دندراذگاو  ار  همرکع  هزانج  اما  دندش  رـضاح  رعاش  هزانج  رب  مدرم  .دنتفر 
نازیم ءالبنلا و  مالعا  ریـس  رد  یبهذ  لحن ، للم و  رد  یناتـسرهش  نایعالا ، تایفو  رد  ناکلخ  نبا  يرابلا ، حـتف  رد  ینالقـسع  ءابدالا ،

همه همه و  ...و   (1) يربکلا تاقبط  رد  دعس  نبا  خیرات ، رد  رکاسع  نبا  لادتعالا ،

صص هرامـش 3 ، قیلعت  ارهز ، همطاف  هب  دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  قوف  نانخـس  عبانم  لتاقم و  همرکع و  اب  ییانـشآ  يارب  - 1
هیآ یف  تیبلا  لها  ات 190 ؛ صص 181  ءزج 12  ءابدالا ، مجعم  ات 63 ؛ صص 57  ءارهزلا ، لیـضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  ات 550 ؛  523

ات 165. صص 162  ریهطتلا ،
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يراوگرزب نینچ  لوق  تسا  حیحـص  ایآ  هک  دنک  تواضق  دیاب  یفـصنم  صخـش  ره  لاح  .دنا  هدرک  لقن  ار  الاب  نانخـس  شیب  مک و 
؟ دریگ رارق  هباحص  تایاور  و  ص )  ) ربمایپ حیرص  ّصن  لباقم  رد  و  دوش ؟ هتخانش  يریسفت  هجو 

ثیدح نتم  رد  یشواک  - 7-2

یم مه  وگتـسار  یـصخش  ثیدح  يوار  رگا  یتح  دهد  یم  ناشن  تسا و  رگنـشور  زین  یثیدحلا  هقف  تهج  زا  ثیدـح  نتم  یـسررب 
ربمایپ نانز  هرابرد  ریهطت  هیآ  هک : دز  یم  دایرف  اهرازاب  رد  وا  هدـمآ : همرکع  ثیدـح  رد.دوش  كرت  ثیدـح  نیا  دـیاب  مه  زاـب  دوب ،

! منک هلهابم  هراب  نیا  رد  مرضاح  نم  تسا و  (ص )

مه جراوخ  زا  هدوبن و  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لـها  نینمؤملاریما و  اـب  ینمـشد  زین  غورد و  هب  فورعم  يوار ، هک  مینک  یم  ضرف 
(1): درک هجوت  تاکن  نیا  هب  ناوت  یم  ثیدح  دوخ  رد  اما  هدوبن و 

کسمتم يا  هلیـسو  ره  هب  نآ ، اب  تفلاخم  يارب  همرکع  هک  هدوب  روهـشم  عیاش و  يردق  هب  تیب ، لها  نت  رد 5  هیآ  لوزن  لوا : هتکن 
! هلهابم هب  توعد  ندز و  دایرف  یتح  هدش 

لیلد چـیه  شدـیدش ، رارـصا  مغر  یلع  ص ، )  ) ربمایپ جاوزا  هرابرد  هیآ  لوزن  رب  ینبم  دوخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب  همرکع  مود : هتکن 
یم دوخ  اب  هدنونـش  اریز  .دوش  مدرم  نیقی  لزلزت  ثعاب  هتـساوخ  یم  ندرک  دـیدهت  ندز و  دایرف  اـب  طـقف  هتـشادن و  يا  هدـننک  عناـق 

هب رگا  دـهدب و  تسد  زا  ار  شناج  هلهابم ، هب  توعد  اب  تسا  رـضاح  ببـس  نیمه  هب  دـیوگ و  یم  تسار  صخـش  نیا  ًامتح  تفگ :
! درک یمن  هلهابم  هب  توعد  زگره  تشادن  نیقی  دوخ  نخس 

ریهطتلا ص 173 و 174. هیآ  یف  تیبلا  لها  زا  يا  هصالخ  - 1
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یم دایرف  دور و  یم  هار  رازاب  رد  همرکع  .تسا  مهم  زین  نارادمتسایس  ِيریگ  تهج  و  تقو ، هنارگمتس  ِتسایس  هب  هجوت  موس : هتکن 
يارب هنادازآ ، یتحار و  نیمه  هب  دنتسناوت  یم  مه  اهنآ  دندوبن ، هدیقع  مه  وا  اب  هک  نارگید  ایآ  اما  .دنک  یم  هلهابم  هب  توعد  دنز و 

؟! دننزب دایرف  اهرازاب  رد  ناشدیاقع  تابثا 

رد تیب ، لها  نانمـشد  نابیقر و  هکنیا  نآ  دراد و  هراشا  ریهطت  هیآ  هاگیاج  رد  یمهم  رایـسب  هتکن  هب  همرکع  ِراـک  نیا  مراـهچ : هتکن 
ریهطت هیآ  بجوـم  هب  نت  جـنپ  تراـهط  رگا  اـیآ  ینعی  .دـندرک  یم  یگرزب  رطخ  ساـسحا  نآ ، یعقاو  ياـنعم  ریهطت و  هیآ  شریذـپ 

ره زا  ریهطت  هیآ  بجوم  هب  هک  ع )  ) یلع ای  و  دندش ؟ یم  یـضار  ناشیا  ریغ  تفالخ  هب  ای  تیلـضفا و  هب  مدرم  رگید  دـش ، یم  تابثا 
يانعم دیاب  سپ  دیوگ !؟ یمن  تسار »  » هک تفگ  ناوت  یم  دـنکب ، ار  ص )  ) ربمایپ لصفالب  ینیـشناج  ياعدا  رگا  هدـش ، اربم  یهانگ 

.دندومن یم  شودخم  لصا  زا  ار  هیآ 

رفک هب  دـقتعم  جراوخ ، هدوب و  یجراـخ  وا  نوچ  هک  هدـش  هراـشا  لـصا  نیمه  هب  مه  همرکع  ِدوـخ  تفلاـخم  تلع  هراـبرد  هچناـنچ 
هب لـئاق  تفریذـپ و  یم  ار  ع )  ) یلع تمـصع  دـیاب  دـنک  لوبق  ار  هیآ  یعقاو  ياـنعم  تساوخ  یم  رگا  اذـل  دنتـسه  ع )  ) نینمؤملاریما

.تشاذگ یم  رانک  ار  دوخ  لطاب  دیاقع  مامت  دش و  یم  شترضح  يربهر 

زا نیدـلا : فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  لوـق  هب  .تسا  یفاـک  ریهطت  هیآ  ثحب  رد  همرکع  یلعج  ثیدـح  طوقـس  يارب  دـش  رکذ  هچنآ 
یبجعت دور و  یمن  راظتنا  لیبق ، نیا  زج  ینانخـس  تسه ، ناشدوجو  رد  ندوب  یبصان  ندوب و  یجراـخ  دـسح و  هنیک و  هک  یناـسک 

(1) .دنسانش یم  ار  اهنآ  یعقاو  هرهچ  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  دامتعا  نانیا  هب  هک  تسا  یناسک  زا  بجعت  هکلب  درادن ،

ص 63. ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا  - 1
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ریهطت هیآ  نوماریپ  برع  نارعاش  رعش  یسررب  مود : لصف 

هراشا

رعش عیفر  هاگیاج  هنیشیپ و  رب  یشرگن  . 1

نارعاش لاح  حرش  اب  مأوت  ثیدح  رصع  ات  مود  نرق  ياه  هیریهطت  . 2
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رعش عیفر  هاگیاج  هنیشیپ و  رب  یشرگن  . 1

فارطا طیحم  زا  نارعاش  اریز  تسا ، هعماج  نآ  خـیرات  هنیآ  رعـش ، ًاصوصخ  تایبدا و  یناـسنا ، عاـمتجا  ندـمت و  گـنهرف و  ره  رد 
رـصع مدرم  ياه  یگژیو  ینابز ، یب  دوجو  اـب  هک  دـننیرفآ  یم  یتاـیبا  ینورد ، تبهوم  دادعتـسا و  کـمک  هب  هتفریذـپ و  ریثأـت  دوخ 
ياضف رگناشن  هکنآ  رب  هوالع  رعـش  نیارباـنب ، .دـشک  یم  ریوصت  هب  هدرک  ناـیب  ار  ناـشطیحم  یگنهرف  یعاـمتجا و  طیارـش  و  دوخ ،

لباقم رد  نارعاش  عضوم  رگناشن  نینچمه  دـشاب ، یم  دـنمدوس  رایـسب  یخیرات  ظاحل  هب  ور ، نیا  زا  تسا و  رعاش  راگزور  رب  مکاح 
.تسا ثداوح 

ناوید رعش   » هک هدش  فورعم  ترابع  نیا  اذل  هدوب  ناشیا  یعامتجا  ناکرا  زا  رعش   (1)، تیلهاج رصع  رد  هژیو  هب  بارعا ، نیب  رد  اما 
اریز تسا  بدا  عبانم  زا  یلالز  همشچرس  یخیرات و  رداصم  زا  یمیظع  ردصم  یلهاج ، رصع  رد  برع  مایا  «. » تسا برع 

مهـس زور  نآ  بارعا  اریز  تسا  ملح  لباقم  رد  لهج  زا  هکلب  تسین ، ملع  لـباقم  رد  لـهج  زا  تیلهاـج ، هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  - 1
بوشآ هب  هک  تسا  ینادان  تیلهاج ، زا  دارم  اذل  .دنتشاد  ...و  یکشزپماد  باسنا و  کلف و  بط و  نوچمه  فلتخم  مولع  رد  ییازسب 

زا لبق  نامز  هب  یلهاج  رـصع  ِندرک  دودـحم  رد  نینچمه  .دوش  یم  یهتنم  ...و  تراغ  لتق و  اـه و  تب  تداـبع  یهارمگ و  عویـش  و 
ًالماک یمالـسا  تامیلعت  هکنیا  ات  تشاد ، دوجو  مه  دـعب  اه  تدـم  ات  انعم ، نآ  هب  تیلهاـج  اریز  هتفرگ ، تروص  لـهاست  مه  مالـسا 

ج برع ، تایبدا  خـیرات  ص 14 ، مالـسالاردص ، هیلهاجلا و  یف  یبرعلا  بدالا  خـیرات  ج 1/73 ؛ یبرعلا ، بدالا  خیرات   ) .دش رـشتنم 
. ( 1/45
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هدوب هلیبق  رورس  رعاش  مالسا ، ندمآ  زا  لبق   (1) «. دراد مات  طابترا  دوخ ، رـصع  اب  هک  هدش  تیاور  نامز  نآ  زا  ییاهرثن  زین  اهرعش و 
نشج و مدرم  دیـسر ، یم  غوبن  هب  هدـمآ و  دوجوب  يا  هلیبق  رد  يرعاـش  رگا   » .دـش یم  هدنمرـش  هدنکفارـس و  رعاـش ، نودـب  هلیبـق  و 
ظفح و ار  اهنآ  ثاریم  رعـش  اریز   ، (2)« دـندمآ یم  ناشیا  يوس  هب  تینهت  ضرع  يارب  لئابق ، رگید  دارفا  هتخادـنا و  هار  هب  یبوکیاپ 

یم يریثأت  رعاـش  .دوب  زیزع  رایـسب  رعاـش  دنتـشاد ، رعـش  هب  زاـین  مدرم  نوچ  تخاـس و  یم  ناـساره  ار  نمـشد  دـنلب و  ار  ناـشماقم 
نآ هب  هتسویپ  ياهنیمزرس  رگید  زاجح و  دجن و  رد  یلهاج  رعش  .دنراذگب  دنتسناوت  یمن  مه  ریـشمش  اب  یتح  نارگید ، هک  تشاذگ 
افص ار  لد  هدرک و  قیقر  ار  ساسحا  .دوب  رعـش  طبهم  هیداب  .داد  یم  شرورپ  ار  نارعاش  يا  هسردم  نوچمه  هیداب ، درک و  دشر  ود ،

.تشاذگ یم  ازسب  يریثأت  هتشاد  عیفر  یماقم  دنلب و  یهاگیاج  نآ  رد  رعش  .دیشخب  یم 

ار يرعاش  ره  هک  دندوب  دقتعم  بارعا  .دوب  ناکاین  تشذگرس  هتشذگ و  رابخا  راموط  هلیبق و  نابز  دارفا و  تاساسحا  نامجرت  رعش  »
هلیبق و ربمایپ  رعاش ، : » هک دـلون  لوق  هب  دوب و  ـالاو  یتلزنم  عاـمتجا  رد  ار  رعاـش  .دـنک  یم  ماـهلا  وا  هب  ار  شرعـش  هک  تسا  یناـطیش 

یم چوک  ای  دندومن و  یم  فقوت  هدرک ، اپرب  اه  همیخ  وا  نامرف  هب  دوب ، گنج  نامز  رد  نآ ، نامرهق  و  حلـص ، نامز  رد  نآ ، ياوشیپ 
.تسا رتناسآ  نابز ، رب  دریگ و  یم  اج  اه  هرطاخ  رد  رثن  زا  رتشیب  رعـش  اریز  دوب  رتشیب  شریثأت  بیطخ و  زا  رترب  رعاش  ماقم  دـندرگ »،

، یعامتجا ای  ییاضق  تالکـشم  رد  .تفای  یم  ار  باوص  هار  وا ، ماهلا  وترپ  رد  هلیبق  تفر و  یم  رتالاب  مه  هلیبق  سیئر  زا  هاـگ  رعاـش 
عرـش مکح  زا  شمکح  رت و  هدنزادگ  هزین  كون  زا  شراتفگ  ینخـس و  ره  زا  رتالاب  شنخـس  .دـندز  یم  رعاش  نماد  هب  تسد  مدرم 

(3)« .دوب رتذفان 

.همدقم هیلهاجلا ، یف  برعلا  مایا  - 1
ج 1/75. یبرعلا ، بدالا  خیرات  - 2

يروخافلاانح ص 40. یبرع ، نابز  تایبدا  خیرات  - 3
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ص)  ) ربمایپ هب  مدرم ، رد  نآرق  فرگش  ریثأت  هدهاشم  اب  ناکرـشم  هک  دوب  مدرم  سوفن  رد  رعاش  رعـش و  میظع  ریثأت  نیمه  ببـس  هب 
ُءارَعشُّلا : » هیآ رد  میرک  نآرق  هک  تسا  رعاش  زا  مدرم  تعاطا  نیمه  ببس  هب  دنداد و  رعش »  » تبـسن نآرق ، هب  و  ندوب » رعاش   » تبـسن

هک دوب  يا  هزادـنا  هب  رعاش  تیمها  یتح  .تسا  هدروآ  باسح  هب  ناـهارمگ  تعاـطا  دروم  عوبتم و  ار  نارعاـش   (1)« َنوواغلا ْمُهُِعبَّتَی 
یتح دندناوخ و  یم  شیوخ  رابرد  هب  ار  اهنآ  ددعتم ، ياه  هلص  قیوشت و  اب  هتـسج و  یم  دوس  نارعاش  ذوفن  نأش و  زا  ارما  كولم و 

زا دـناسر و  یم  ناگمه  شوگ  هب  ار  موق  رخافم  رعاش  اریز  دوب ، يریگرد  عازن و  ریما ، ود  نیب  رعاش ، کـی  بحاـصت  رـس  رب  یهاـگ 
نیا و  تخاـس ، یم  ـالم  رب  ار  مصخ  حـئاضف  تخیگنا و  یمرب  هاپـس  رد  ار  هساـمح  روـش و  درک و  یم  عاـفد  اـهنآ  فرـش  تیثـیح و 

.دوب مهم  رایسب  موق ، کی  تفرشیپ  يارب  تاکن ،

.يراوخبارـش ینارذگـشوخ و  فصو  راید و  رای و  رکذ  ای  دوب و  زیمآ  هغلابم  نیغورد و  ياهوجه  حدـم و  ای  یلهاج ، رعـش  رثکا  اما 
اه و گنج  لثم  اه  هثداح  حرش  فیـصوت و  هب  دوخ  دیاصق  رد  نارعاش  هتـشاد و  یمهم  هاگیاج  نامز  نآ  رد  مه  يراگن  عیاقو  هتبلا 

.تسا هدنام  ياجب  راگزور  نآ  زا  مه  یقالخا  زیمآ و  تمکح  ياهرعش  زین  دنا و  هتخادرپ  اه  حلص 

دهم نیمزرـس ، نیا  درک و  روهظ  مالـسا  دوب ، هدیـسر  لامک  هب  يرعاش  رعـش و  هک  ناتـسبرع ، ینعی  يا  هعماج  نینچ  رد  لاـح  ره  هب 
ار دوخ  ّصاـخ  بولـسا  هدوب و  بارعا  دوهعم  ياـه  بولـسا  زا  جراـخ  یلو  تسا ، یبرع  ناـبز  هب  هچ  رگا  نآرق  .تشگ  نآرق  لوزن 

تغـالب تحاـصف و  .دیـشخرد  یم  رگید  راـثآ  نیب  يرهاوج  دـننام  .درک  یم  بلج  ار  حاورا  بذـج و  ار  سوفن  هک  يروطب  تشاد 
دنتسناد یم  هک  نآ  اب  ناکرشم  اذل  .دوب  يرشب  تقاط  قوف  نآ ، بیجع  الاو و  ِیناعم  بولـسا و  مظن و  و  اه ، ناسنا  ناوت  زا  رترب  نآ ،

نید فیعضت  رطاخ  هب  طقف  یلو  تسین  یّفقم » نوزوم  مالک   » ینعی رعش » ، » نآرق

هیآ 224. ءارعش  هروس  - 1
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تسا و رحس  دنتفگ  یم  مه  یهاگ  یگدنامرد  يور  زا  هچنانچ  تسا ، رعش  نآرق  دندرک  اعدا  یگراچیب ، زین  دانع و  يور  زا  دیدج ،
(1) .تسین رعش  نآرق  هک  دنتسناد  یم  بوخ  ناشیا ، زیمت  لها  هک  یلاح  رد  تناهک ! یهاگ 

، مدوب هدینشن  نیا  لثم  زگره  ادخ  هب  مشاب ، هدناوخن  ای  منادن  نم  هک  تسین  يزیچ  تفگ : دینـش  ار  نآرق  هک  یماگنه  هعیبر  نبا  هبتع 
رعـش نآرق  میـسانش و  یم  ار  راعـشا  همه  اـم  تفگ : یم  زین  هریغم  نب  دـیلو  و  تناـهک ، هـن  رحـس و  هـن  تـسا و  رعـش  هـن  نآرق ، نـیا 

(2) .تسین

هتخاتن قلطم  روطب  يرعاش  رعش و  هب  یتح  هدرکن و  میرحت  ار  رعـش  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  یلو  تسین  رعـش  هچ  رگا  نآرق 
، ناربمایپ رگید  لثم  هکلب  هدرکن ، تفلاخم  دـندوب  نیجع  يرعاش  رعـش و  اب  دـح  نیا  ات  هک  يا  هعماج  اب  ص )  ) ربماـیپ نآرق و  .تسا 

بط ملع  نوچ  ع )  ) یـسیع نامز  رد  هک  ناـنچمه  .رتـالاب  یلیخ  هبتر  رد  یلو  هدوب  هطوبرم  هعماـج  اـب  وسمه  زین  مرکا  لوسر  هزجعم 
يافش تاوما و  ندرک  هدنز  ینعی  تسا  تداع  قوف  زاجعا و  دح  رد  یلو  نآ  هباشم  يزیچ  مه  وا  هزجعم  دوب ، هدرک  تفرشیپ  رایـسب 

رد يزیچ  مه ، ترضح  نآ  هزجعم  دوب ، يرحاس  رحس و  تفرشیپ  نامز ، دومن  نوچ  مه  ع )  ) یسوم دروم  رد  .هجلاعم  نودب  ضارما 
.تسا تداع  قراخ  یلو  هنیمز ، نامه 

تسا و ناکرـشم  لوق  ًاساسا   ، (3) اهنآ زا  هیآ  هس  هک  هدـمآ  نایم  هب  رعاش  رعـش و  زا  نخـس  هیآ  جـنپ  رد  اهنت  نآرق ، تایآ  همه  نیب 
زین تایآ و  قایس  رد  تقد  اب  مه   (4) رگید هیآ  ود  رد  .تسادخ  باتک  زا  یئزج  هچرگا  تسین  حیحص  دنوادخ ، هب  نآ  نداد  تبسن 

هکلب تسین  رعش  ضقن  در و  ماقم  رد  دنوادخ  ًالصا  هک  دوش  یم  مولعم  ریسافت  هب  عوجر 

ج 1/44. یبرعلا ، بدالا  خیرات  ج 5/2975 ؛ نآرقلا ، لالظ  یف  - 1
مالسالاردص ص 182. هیلهاجلا و  یف  یبرعلا  بدالا  خیرات  - 2

هیآ 30. روط  هروس  هیآ 36 : تافاص  هروس  هیآ 5 ؛ ءایبنا  هروس  - 3
هیآ 69. سی  هروس  هیآ 224 ؛ ءارعش  هروس  - 4
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.دندومن دادملق  رعش  ار  نآرق  هدز و  ندوب » رعاش   » تمهت ص )  ) ربمایپ هب  هک  تسا  رافک  لوق  ضقن  در و  ماقم  رد 

دنسپان تفص  هس  هچرگا  ارعش ، هروس  هیآ  رد  هک  تسناد  دیاب  ًالامجا  یلو   ، (1) تسین روبزم  تایآ  زا  لصفم  ثحب  لاجم  اجنیا  رد 
.دنا هدش  انثتسا  نمؤم  نارعاش  هیآ ، نامه  همادا  رد  یلو  هدش  رکذ  نارعاش  يارب 

مه نارعاش ، هک  یلاح  رد  دـیناوخ !؟ یم  رعاش  ار  ناـتربمایپ  امـش  ارچ  هک  تسا  ناکرـشم  لوق  در  ماـقم  رد  دـنوادخ  هروس ، نیا  رد 
ًاساسا سپ  .دنرادن  ص )  ) ادخ لوسر  ناوریپ  هک  دنراد  یتافـص  ناشیا  ناوریپ  مه  درادن و  ص )  ) ربمایپ هک  دنراد  یتافـص  ناشدوخ 

اریز هدش ، تمذم  ماع _  روط  هب  هن  مه  نآ  نارعاش - »  » ینعی لعاف »  » زا هکلب  هدشن ، تمذم  نتفگرعش »  » ینعی لعف »  » زا هیآ ، نیا  رد 
و ار ، صخـش  نامه  وجه  تشگ ، یمرب  قرو  هک  ادرف  دنتفگ و  یم  ار  یـسک  حدم  يزور  هزیاج  هلـص و  رطاخ  هب  هک  دندوب  نارعاش 
گـنج و ثعاـب  هدرک  رو  هلعـش  مدرم  لد  رد  ار  نیغورد  ياـه  بـصعت  دـسح و  هـنیک و  شتآ  دوـخ  راعـشا  اـب  هکدـندوب  ارعـش  زین 

یلو دوـش ، یم  حـیبقت  نآرق  رد  ناـشیا  درکلمع  مارم و  دـندوب ، نـینچ  رــصع  نآ  رد  نارعاـش  بـلغا  نوـچ  .دــندش  یم  يزیرنوـخ 
.دندرگ یم  ءانثسا  تسا ، ...و  ص )  ) ربمایپ حدم  ادخ و  رکذ  زین  ییوگتسار و  قح و  قبط  رب  ناشراعشا  هک  نمؤم  نارعاش  هلصافالب ،

.دنک یم  یگدنز  ملاوع  نآ  رد  لایخ ، اب  هدرک و  داجیا  یملاوع  دوخ  مهو  رد  رعاش  اریز  تسین  رعـش  نآرق  : » دسیون یم  بطق  دـیس 
قیاقح و اب  مدرم  دهاوخ  یم  مالـسا ، هک  یلاح  رد  دـنک ، لمع  دـیوگ ، یم  هچنآ  هب  دـناوت  یمن  درادـن و  راک  رـس و  تایعقاو  اب  اذـل 

ارنآ هدرک و  شالت  دنتـسین ، یـضار  یگدنز  تایعقاو  زا  مه  رگا  و  دـننکن ، رارف  لایخ  ملاع  هب  عقاو  ملاع  زا  دـنوش و  وربور  تایعقاو 
(2) .دنربب هانپ  یهاو ، تالایخ  هب  هکنیا  هن  دنهد ، رییغت 

یف ءزج 26/104 ؛ ج 9 ، يزار ، ریبک  ریـسفت  ج 3/348 ؛ فاشک ، ج 8/369 ؛ ناـنجلا ، حور  هب  دـینک  عوجر  ثحب  لیـصفت  يارب  - 1
.روبزم تایآ  لیذ  ریسافت  همه  ج 19/212 و  ریونتلا ، ریرحتلا و  ج 5/2621 ؛ نآرقلا ، لالظ 

ج 5/2621. نآرقلا ، لالظ  یف  - 2
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دای رعش  دوخ ، لوسر  هب  ام  ینعی   (1) َِنیَملاِعلل ٌرکِذ  ِّالاَوُه  نِا  َهل  یغَْبنَی  ام  َرّعِـشلا َو  ُهانّمَلَع  ام  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  مود  هیآ  اما  و 
هرابرد ًاتابثا  هچ  ایفن  هچ  هدرکن و  رعـش »  » هب یـضرعت  نآرق  دراد ، تلالد  هیآ  رهاظ  هچنانچ  ًـالوا  تسین ، وا  راوازـس  رعـش ، میدادـن و 

ولع رطاخ  هب  هلب  تسین  رعش  يدب  اب  حبق  ببس  هب  (ص ، ) ربمایپ يارب  رعش  ندوبن  راوازس  ًایناث  .دنک  یمن  تواضق  رعـش » وه  امب  رعـش  »
يزاس هلمج   » مییوگب ناتـسریبد  زومآ  شناد  کی  هب  رگا  .تساهمالک  ریاس  زا  ادـخ  مالک  يرترب  دارفا و  ریاس  زا  ص )  ) ربمایپ ماـقم 

ياه نتم  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین  نآ  زا  تمذـم  يزاس و  هلمج  تیمها  نأش و  نتـسکش  ام  روظنم  تسین ،» وت  راوازس 
.تسوا زا  رتکچوک  دارفا  نأش  رد  يزاس » هلمج   » دسیونب و یبدا 

دادعتـسا هکلب  تسین  ینداددای  رعـش  ًاساسا  اریز  میا ، هدادن  دای  رعـش  ص )  ) ربمایپ هب  ام  هک  درک  هراشا  نآرق  : » دـیوگ یم  روشاع  نب 
(2)« .تسا هظعوم  رکذ و  هکلب  تسین  رعش  میا  هتخومآ  وا  هب  هچنآ  و  دهاوخ ، یم  يرطف 

يراعشا نامه  فنص  زا  دندرک  نامگ  دنک ، یم  کیرحت  ار  اه  ناسنا  رعاشم  فطاوع و  نآرق ، تایآ  هنوگچ  دندید  یتقو  نیکرشم 
زا رت  یلاع  نآرق  ماقم  دشاب و  رعاش  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ص )  ) ربمایپ ماقم  هک  نآ  زا  لفاغ  دنتشاد ، تداع  نآ  ندینش  هب  هک  تسا 
هک هیبـشت _  لـیثمت و  هیاـنک و  زاـجم و  عجـس و  ندوب و  نیگنهآ  تغـالب و  تحاـصف و  زا  هچرگا  نآرق  .دـشاب  رعـش  هک  تسا  نآ 

باب نتـسب   » و زاجعا »  » نیب نآرق ، لوزن  اب  دنوادخ  .تسین  مه  رعـش  یلو  تسین ، یلاخ  دنتـسه _  رعـش  هدنهد  لیکـشت  داوم  یگمه 
رد دوب ، یلاخ  تغالب  تحاصف و  زا  رگا  و  مییوگ ، یم  رعش  مه  ام  دنتفگ  یم  دوب ، رعش  ًافرـص  نآرق  رگا  اریز  هدرک ، عمج  ار  ههبش »

.دندوب تغالب  تحاصف و  یلاع  بتارم  رد  ناشدوخ  نوچ  دندرک ، یمن  عوضخ  نآ  لباقم 

يارب رعاش ، نوچ  تسین  راوازس  ص )  ) ربمایپ يارب  رعش  : » دسیون یم  يزار  رخف 

هیآ 69. سی  هروس  - 1
ج 22/262. ریونتلا ، ریرحتلا و  - 2
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ظفل رگا  تسا ، نآ  عبات  ظفل  تسا و  مهم  انعم  سدقم ، عراش  يارب  یلو  دنک ، ادـف  ار  انعم  تسا  روبجم  یهاگ  نزو ، ظفل و  تاعارم 
هیفاق نزو و  هک  دـیامن  باختنا  یظفل  تسا  دـّیقم  اریز  دـنک  یم  ظفل  عبات  ار  انعم  رعاـش  .رتهب  هچ  دـش ، نیگنهآ  درک و  تعباـتم  مه 

« هیلوا دوـصقم   » نآرق رد  اـما  .تسا  نزو  نآ ، رد  هیلوا » دوـصقم   » هک تسا  ینوزوـم  مـالک  رعـش ، هصـالخ  روـطب  .دوـش  بترم  رعش 
(1)« .تسا توافتم  رعش  يانبم  اب  نآ  يانبم  نوچ  دوش  یمن  هدیمان  رعش » ، » دوش نوزوم  مه  ظفل  رگا  سپ  تسانعم 

رد اما  .تسا  لاح _  ياـضتقم  تیاـعر  ناـمه  ینعی  تغـالب -  تحاـصف و  جوا  رد  نآرق  هک  نیا  تسین  رعـش  نآرق  هک  رگید  لـیلد 
، یظفل ياهدیقعت  لثم  تسین  تحاصف  ياضتقم  هک  دنک  یم  يراک  يرعش ، ترورض  ببس  هب  رعاش  هک  دتفا  یم  قافتا  رایـسب  رعش ،

راچان دوب ، یم  رعـش  رگا  مه  نآرق  .دنز  یم  ررـض  انعم  هب  همه  هک  ...و  وحن  فرـص و  ینابماب  تفلاخم  ناوارف ، ياهریخأت  میدـقت و 
فرط زا  .دـش  یم  مک  شتغالب  تحاصف و  هبتر  زا  هجیتن  رد  دـنام و  یم  زاب  لاح  ياـضتقا  طیارـش  همه  ءاـفیا  زا  عضاوم  یـضعب  رد 

بارش و نز و  فصو  هناقـشاع ، ياه  لزغ  نوچمه  يرعـش  ياهـضرغ  رتشیب  زا  نآرق  مه ، یناعم  فادها و  یگنوگچ  رظن  زا  رگید ،
.تساربُم تقیقح  زا  یلاخ  ظافلا  زیمآ و  قارغا  ياهاجه  حدم و  و  ناویح ، ناتسب و  غاب و 

اذـل .درادـن  زاین  ناهرب  تجح و  بولق ، رب  هرطیـس  سوفن و  رب  نتـشاذگ  رثا  رد  تسا و  ینادـجو  یفطاع و  رعـش ، ریثأـت  هکنیا  رگید 
رس نوچ  و  تاساسحا ، اب  هن  دراد ، راک  رشب ، لوقع  اب  نآرق  اما  .یلقع  یناعم  يرظن و  قیاقح  هن  تسا ، فطاوع  رعـش ، نالوج  نادیم 

.دروآ یم  ناهرب  تجح و  تسا ، لقع  اب  شراک  و 

هب نآ  میسقت  زا  سپ  هکلب  هدرکن ، میرحت  ار  يرعاش  رعش و  اهنت  هن  یلو  تسین  رعش  نآرق ، هک  دش  مولعم  رصتخم  تاحیـضوت  نیا  اب 
.تسا هدومن  مه  دییأت  ار  مود  عون  عون ، ود 

ءزج 26/305. ج 9  ریبک ، ریسفت  - 1
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هکلب هدرکن  در  اهنت  هن  قلطم ، روطب  ار  يرعاش  رعـش و  زین  ناشیا  هک  میبای  یم  میرگنب ، مه  ص )  ) ربماـیپ هریـس  رد  رگا  نآرق  زا  سپ 
هک هدیسر   (1) تحـص هب  : » دسیون یم  یـسربط  موحرم  .دـنا  هدومن  قیوشت  هدرک و  نتفگ  رعـش  هب  رما  ار  نارعاش  دراوم  يرایـسب  رد 

نامز نآ  ات  یتسه  سدقلا  حور  هب  دَّیؤم  هتسویپ  دومرف : تباث  نب  ناّسح   َ هب اهراب  درک و  یم  قیوشت  دینش و  یم  ار  رعـش  ص )  ) ربمایپ
دومرف و یم  تیامح  ًالماک  نید ، لقع و  قفاوم  هنامیکح و  راعشا  زا  مالـسا ، نأشلا  میظع  لوسر   (2)« .ینک يرای  ار  ام  تنابز  اب  هک 

.تخادرپ یم  راعشا  دقن  هب  یهاگ  یتح  درک و  یم  اعد  هداد و  هزیاج  هلص و  ار  رعاش 

هچنانچ .درک  یمن  تفلاخم  تشادـن ، مالـسااب  یتیدـض  تریاغم و  یلو  دوبن ، یبهذـم  یقالخا و  هک  يراعـشا  اـب  ص )  ) ربماـیپ یتح 
(3) .دومن یم  فیرعت  دیجمت و  زین  ناملسم  ریغ  نارعاش  رعش  زا  ای  درک و  یم  شوگ  مه  ار  یلهاج  نارعاش  ياه  هدورس 

یمن تفلاخم  دمآ ، یم  راید  رای و  صخشم و  ریغ  يا  هقوشعم  رکذ  رگا  ناملسم ، ِنارعاش  ِیبهذم  ِدئاصق  يادتبا  رد  یتح  یلقن  ربانب 
ربمایپ .دیوگ  یم  هتخانـشان  يا  هبوبحم  فصو  رد  تیب  هد  هدورـس ، ردـب  گنج  زا  دـعب  هک  شا  هدیـصق  يادـتبا  رد  ناسح  ًالثم  درک 

(4) .دریگ یمن  يداریا  دونش و  یم  مه  (ص )

تفرگ یم  کمک  حابم  رازبا  هلیسو و  ره  زا  شا ، یهلا  تلاسر  هار  رد  هچنانچ  درک  یم  هدافتسا  حالس  ناونع  هب  رعش  زا  ادخ  لوسر 
هک دوب  یعیبط  نیا ، دـندرک و  یم  شالت  ص )  ) ربمایپ هیلع  رب  ناُرب  حالـس  نیمه  اب  مه  رافک  اریز  .دوب  رعـش  رازبا ، نیرتهب  زا  یکی  و 

لثم ناملسم  نارعاش  هب  اهراب  تلع  نیمه  هب  .دشابن  راک  رد  تمرح  هک  یطرش  هب  هّتبلا  دنک ، هلباقم  لکـش  نامه  هب  مه  ص )  ) ربمایپ
: دومرف راصنا  يارعـش  هب  زین  دـننک و  وجه  ار  ناکرـشم  ات  داد  روتـسد  ...و  کلام  نب  بعک  و  هحاور ، نب  هللادـبع  و  تباث ، نب  ناسح 

عنام هچ  دندرک ، تیامح  ناشیاهریشمش  اب  ار  ادخ  لوسر  هک  یناسک 

.تسا دامتعا  لباق  حیحص و  نآ  تایاور  ینعی  - 1
ج 7 و8/433. نایبلا ، عمجم  - 2

ج 3/111. یناغالا ، - 3
ج 3/17. ماشه ، نبا  هریس  - 4
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اب لیئربج  هک  ورب  دومرف  ص )  ) ربماـیپ منک و  یم  يراـک  نینچ  نم  تفگ : ناـسح  .دـننک  شا  يراـی  مه  دوخ  ناـبز  اـب  هک  دوش  یم 
کلاـم نب  بعک  هـب  زین  و   ، (2) تفگ شوـخ  هچ  تفگ و  بعک  دوـمن و  کـنخ  ار  ملد  تفگ و  ناـسح  دوـمرف : یم  و   ، (1) تسوت

رتاراوگان رتدیدش و  اهنآ  يارب  هزین ، نتفر  ورف  زا  وت  رعـش  نیا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  ار ، ناکرـشم  نک  وجه  دومرف :
(3) .ینک ام  يرای  هک  ینامز  ات  تسوت  اب  سدقلا  حور  هک  وگب  دومرف : یم  ناسح  هب  تسا و 

يا هقداص  يایور  رد  (ص ) مرکا لوسر  هچنانچ  درادن ، ناشیا  يرهاظ  تایح  نامز  هب  یصاصتخا  رعش ، هب  ربمایپ  هجوت  تیانع و  نیا 
هدب ربخ  ناشیا  هب  دننک و  ظفح  ار  نآ  ات  نک  رما  ام  نایعیش  هب  نک و  ظفح  يریمح ) دیـس  هینیع   ) ار نیا  دیامرف : یم  (ع ) اضر ماما  هب 

(4) .منک یم  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دنک ، تئارق  هتسویپ  هدرک و  ظفح  ار  رعش  نیا  سکره  هک 

دـشاب مه  حیحـص  تاـیاور ، نیا  رگا  یلو  تسا ، دوـجوم  یئاور  بتک  رد  نارعاـش  تمذـم  رعـش و  زا  یهن  رب  ینبم  یتاـیاور  هچرگا 
باسح ینعی  دراد ، نآرق  دـننام  یعـضوم  رعـش ، لـباقم  رد  زین  ص )  ) ربماـیپ اریز  تسا ، مالـسا  قح و  دـض  راعـشا  هب  طوبرم  ًاملـسم 

ص)  ) ادخ لوسر  فورعم  تیاور  زا  توافت ، نیا  دنک و  یم  ادج  روآ ، نایز  زا  ار  دنمدوس  راعشا  ناناملسم و  زا  ار  كرشم  نارعاش 
یخرب دننک و  یم  رحس  ایوگ  نانخس ، زا  یضعب  ینعی   (5)« هَمْکَِحل ِرّعِشلا  َنِم  ارْحَِسل َو  ِنایَبلا  َنِم  َّنِا  : » هدومرف هک  تسا  ادیوه  ًالماک 

.تسین قلطم  تروص  هب  مکح ، هک  تسا  نیا  رگناشن  ْنِم »  » هملک لامعتسا  .تسا  زیمآ  تمکح  اهرعش  زا 

زا ربمایپ  رعش ، رد  نالفاغ ، يارب  یهاگآ  نالقاع و  يارب  هظعوم  دوجو  ببس  هب 

ص 219. مالسالاردص ، هیلهاجلا و  یف  یبرعلا  بدالا  خیرات  - 1
ج 4/149. یناغالا ، - 2

ءزج 24/538. ج 8  يزاررخف ، ریبک  ریسفت  - 3
ج 2/223. ریدغلا ، ج 3/412 ؛ هعیشلا ، نایعا  - 4

.تسا هدمآ  تنس  لها  هعیش و  عبانم  زا  يرایسب  ج 2/9  ریدغلا ، رد  ج 22/269؛ ریونتلاو ، ریرحتلا  - 5
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رد (ص ) ادخ لوسر  ور ، نیمه  زا  دراد ، یبرع  تاغل  مهف  رد  ییازـس  هب  مهـس  برع ، رعـش  هوالعب  .درک  یم  عافد  قح  قفاوم  راعـشا 
اذل  . (1) تسا یبرع  نآرق  اریز  دیریگب ، کمک  برع  رعش  زا  دش ، هبتشم  امش  رب  ییانعم  رگا  دومرف : یم  نآرق  تایآ  نییبت  ریـسفت و 

، باب نیا  رد  قرزا » نب  عفان   » لئاسم .دنتفرگ  یم  کمک  برع  راعـشا  زا  تایآ ، یناعم  ندـش  نشور  تهج  رد  نامزرید  زا  نارـسفم 
تغل يانعم  برع ، رعش  رب  هیکت  اب  سابع  نبا  دنک و  یم  لاؤس  ینآرق ، هملک  دودح 200  هرابرد  سابع  نبا  زا  يو  هک  تسا  فورعم 

زا يرایـسب  رد  نایبلا » عمجم   » رد یـسربط  موحرم  ًالثم  هدوب ، موسرم  هویـش  نیا  مه  نارـسفم  رگید  نیب  رد  .دهد (2)  یم  حیـضوت  ار 
.دنک یم  نشور  ار  انعم  برع ، رعش  هب  دانتسا  اب  دراوم ،

تدـش هب  زیمآرفک  زیگنا و  هقرفت  راعـشا  اب  دومن ، یم  لابقتـسا  دـیفم  راعـشا  زا  هک  هنوگ  نامه  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
ار ناناملـسم  وجه  دینـش و  ار  ردب  ناگتـشک  ربخ  فرـشا » نب  بعک   » یتقو ًالثم  .تسا  رایـسب  خیرات  رد  نآ  هنومن  .دومرف  یم  هلباقم 

ناناملسم زا  یکی  تسد  هب  بعک  دندومرف و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  یمارگ ، ربمایپ  تخادرپ ، ناملسم  نانز  فیصوت  هب  زین  تفگ و 
(3) .دش هتشک 

نامز ود  ره  راعشا  نساحم  یمالسا  رعش  دش و  ناوارف  لئاضف ، رب  لمتشم  قح و  قفاوم  راعشا  ص ، )  ) ربمایپ هجوت  ببـس  هب  نیاربانب ،
(4) .ار یمالسا  یلاع  یناعم  مه  ار و  یلهاج  رصع  بیکرت  تلازج  مه  تفای ، ار 

زا مادکچیه  : » دیوگ یم  یـشیرق  دیزوبا   (5) .دنتـشاد رفاو  هجوت  رعـش  هب  دندوب و  نینچ  زین  ناشیا  باحـصا  ص ، )  ) ربمایپ رب  هوالع 
دندوبن ص )  ) ادخ لوسر  باحصا 

مالسالاردص ص 219. هیلهاجلا و  یف  یبرعلا  بدالا  خیرات  - 1
.یطویس ناقتالا »  » هب دینک  عوجر  تسا ، فالتخا  تاملک  دادعت  رد  هتبلا  ات 630 . ص 307  نآرق ، ینایب  زاجعا  - 2

ج 2/52. يربط ، خیرات  - 3
ص 223. مالسالاردص ، هیلهاجلا و  یف  یبرعلا  بدالا  خیرات  - 4

.تسا هدمآ  ناشیا  رعش  هباحص و  زا  یضعب  مان  ات 20  ج 2/16  ریدغلا ، رد  - 5
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(1)« .دراد مه  ناوید  دوب و  وکین  يرعاش  مه  ع )  ) یلع دنتفگ و  یم  رعش  هکنا  رگم 

گنر نامز ، نآ  رد  رعش  هک  ًاصوصخ  .دنتـشاد  ینید  راعـشا  هب  ینایاش  هجوت  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  هباحـص ، و  ص )  ) ربمایپ زا  دعب 
بقاـنم و رکذ  هب  ًاـمئاد  ساـبع ، ینب  هیما و  ینب  راـبرد  يارعـش  لـباقم  رد  ع )  ) تیب لـها  نارعاـش  دوب و  هتفرگ  دوخ  هب  مه  یـسایس 

مهیلع هلا  مالـس  ارهز  ترـضح  همئا و  يوس  زا  دنتخادرپ و  یم  رعـش  بلاق  رد  ناشیا  تیلـضفا  رب  لالدتـسا  ربمایپ و  نادـناخ  لئاضف 
.دنتفرگ یم  رارق  اعد  تمحرم و  دقفت و  دییأت و  دروم  .نیعمجا 

، تیب لها  يوس  زا  يرهم  یب  هیبنت و  زج  اهنآ  نافلاخم  یتح  دـش و  یم  لیلجت  هناقداص  ياـهایؤر  رد  هچ  يرادـیب و  رد  هچ  ارعـش  زا 
(2) .دنتفای یمن  بیصن  يزیچ 

سلاجم و یتح  دندش و  یم  يونعم  يدام و  یئاریذپ  هدمآ و  ناماما  رـضحم  هب  دنلب ، هاتوک و  دئاصق  اب  رود  ياهنیمزرـس  زا  نارعاش 
.دش یم  ایهم  نانآ  راعشا  ندینش  يارب  یلفاحم 

رعش ع )  ) رقاب ماما  ًالثم  .تسا  رایسب  خیرات ، رد  ...و  يرَیمِح  دیس  یعازُخ و  ِلبعِد  تیمُک و  لاح  حرـش  دننام  هلئـسم ، نیا  ياه  هنومن 
هدیزرمآ تایمشاه »  » راعشا ببس  هب  وت  دیامرف : یم  وا  هب  (3) و  .دنک یم  تمحر  بلط  وا  يارب  راب  هس  دـهد و  یم  شوگ  ار  تیمک 

ادـخ نید  رب  وا  اریز  دـیهد  دای  زین  دوخ  نادـنزرف  هب  دـیریگب و  دای  ار   (5) يدبع رعـش  دـندومرف : یم  قداص  ای  رقاب  ماما  (4) و  .يدش
(6) .تسا راوتسا 

يریمح دیس  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  هچنانچ  دندومن  یم  رافغتسا  وا  يارب  هدرک و  یشوپ  مشچ  همئا  دوب  راکهنگ  يرعاش ، رگا  یتح 
رگا یلع  ّبحم   » دندومرف

ج 1/370. یبرعلا ، بدالا  خیرات  - 1
ج 4/96. ریدغلا ، رد  هعیش  رعاش  يدادغب  جاجح  نبا  لاح  حرش  هب  دینک  عوجر  لاثم  ناونع  هب  - 2

ج 2/183 و 188. ریدغلا ، - 3
ج 2/189. ریدغلا ، - 4

( . ج 11/428 ثیدحلا ، لاجر  مجعم   ) .مراهچ نرق  يدبع  هن  تسا  مود  نرق  رعاش  یفوک  يدبع  بعصم  نب  نایفس  دارم  - 5
ج 2/295. ریدغلا ، - 6
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(1)« دزاس یم  مدق  تباث  ار  وا  شرگید  ياپ  دزغلب  شیاپ  کی 

ماما دناوخ ، ترـضح  يارب  ار  ...تایآ » سرادـم   » فورعم هدیـصق  هک  یماگنه  تسا  روهـشم  رایـسب  زین  (ع ) اضر ماما  لبعد و  هصق 
حور تراعـشا ، نیا  رد  دـندومرف : دـندوزفا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هراـبرد  وا ، رعـش  رب  تیب  ود  زین  ع )  ) اـضر

(2) .تسا هدش  يراج  وت  نابز  هب  سدقلا 

شرثا يرگید  غیلبت  ره  زا  هک  يریثأت  دوش ، حور  سفن و  رد  رعش  فرگش  ریثأت  رکنم  دناوت  یمن  سکچیه  : » دسیون یم  ینیما  همالع 
ار سارفوبا  هیمیم  اـی  لـبعد  هیئاـت  اـی  يریمح و  دیـس  هینیع  اـی  تیمک و  تایمـشاه  قدزرف و  هیمیم  هک  تسا  یـسک  هچ  .تسا  رتشیب 
هچ هیلوا ، نورق  رد  رعـش  میظع ، ریثأت  نیمه  ببـس  هب  دوشن !؟ لصاح  شـسفن  رد  وا  نانمـشد  زا  ترفن  حودمم و  هب  قوش  دناوخب و 
ات دندیشخب  یم  رایسب  لاوما  نارعاش  هب  مه  ناماما  دوب و  نارب  يریـشمش  دننام  تیب ، لها  نارادتـسود  تسد  رد  اثر ، ای  اجه  حدم و 
یم هک  دوب  یناقفخ  طیحم  نانچ  رد  نآ  تیمها  رعـش و  هاگیاج  نیمه  ببـس  هب  زین  و  دـننامن ، زاب  مهم  نیا  زا  راک ، بسک و  رطاـخب 

ره دـندومرف : یم  زین  دزاس و  یم  شیارب  تشهب  رد  يا  هناخ  ادـخ  دـیوگب ، رعـش  تیب  کی  تیب  لها  اـم  هراـبرد  سکره  دـندومرف :
(3) .تسا هتفرگ  رارق  سدقلا  حور  دییأت  دروم  ًامتح  دیوگب ، ام  هرابرد  رعش  تیب  کی  هک  يرعاش 

گرزب ملاع  ینیلک  .دندوب  دوخ  نارورـس  وریپ  ریـسم ، نیا  رد  مه  بهذم  رباکا  نید و  ءاملع  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  دـعب 
دیـس یـضر و  دیـس  دـیفم و  خیـش  قودـص و  خیـش  یـشایع و  .دراد  تیب  لها  رعـش  رد  یباتک  هعبرا ، بتک  زا  یکی  بحاص  هعیش و 

رعش یسررب  دقن و  ای  ناشدوخ  راعشا  رد  یفیناصت  همه  همه و  ...و  یضترم 

ج 2/21 و 220. ریدغلا ، ج 4/267 ؛ بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ج 7/262 و 272 ؛ یناغالا ، - 1
« یناغالا  » زین ج 2/358 و  ریدغلا ، رد  ار  سابل  نیا  هطـساوب  نانزهار  زا  لبعد  تاجن  لبعد و  هب  سابل  ندیـشخب  ارجام و  لیـصفت  - 2

.دیناوخب
ج 2/3. ریدغلا ، - 3
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(1) .دنا هتشون  نارگید 

***

تقیقح رد  تشذـگ ، هک  شخب  نیا  تخادرپ و  میهاوخ  ریهطت  هیآ  نوماریپ  برع  يارعـش  راعـشا  هب  لصف ، نیا  زا  يدـعب  شخب  رد 
زا لـبق  رـصع  رد  رعـش ، تیمها  هاـگیاج و  هک  تسا  نیا  همدـقم ، نیا  زا  فدـه  ضرغ و  .دوـب  مود  شخب  هب  دورو  يارب  يا  همدـقم 

تیمها هب  نآ ، هعلاطم  زا  دعب  یمارگ ، هدنناوخ  ات  دوش  نشور  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  نآرق و  هاگدید  زا  نآ ، زا  دعب  زین  مالسا و 
: دنک یم  نشور  ار  بلطم  دنچ  راعشا ، نیا  هب  هجوت  نتفای و  اریز  دربب ، یپ  ریهطت ، هیآ  راعشا  نتفای  يارب  وجتسج  هدیاف  و 

ربمایپ و ینعی  هبیط  هسمخ  طقف  ریهطت ، هیآ  رد  تیبلا » لـها   » هک دنتـسه  نیا  رگناـشن  هیآ ، هب  طوبرم  ثیداـحا  دـننام  راعـشا  نیا   (2)
.دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و 

هدش و حیرصت  راعشا ، رد  تیب » لها  یکاپ  تمصع و   » ینعی ریهطت »  » یلـصا يانعم  هب  هدش ، دای  رفن  هب 5  هیآ  صاصتخا  رب  هوالع  . 2
.دزاس یم  نشور  ار  فلاخم  ياه  تشادرب  یتسردان 

نایعیش هب  یـصاصتخا  هدیقع  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دنتـسه ، مه  هعیـش  ریغ  دارفا  هدنیآ ، شخب  نارعاش  نیب  رد  هکنیا  هب  هجوتاب  . 3
.درادن

لوزن هعقاو  هک  مینیب  یم  تشذـگ ، مهم  نیا  هب  يا  هراشا  تسا و  مهم  رایـسب  نارعاش  طسوت  يراگن » عیاقو   » عوضوم هک  اـجنآ  زا  . 4
دهد یم  ناشن  دوخ  نیا  و  هدش ، هدـناجنگ  راعـشا  نومـضم  رد  ارجام ، لک  هصالخ ، نآ و  ریـسفت  رد  ص )  ) ربمایپ نایب  ریهطت و  هیآ 

.نیا زا  ریغ  هن  هدوب ، تروص  نیمه  هب  ارجام  هک 

ربمایپ رـصع  يارعـش  زا  یـضعب  ًامتح  دـندوب ، هدرک  یفرعم  دوخ  تیب » لها   » ناونع هب  مه  ار  يرگید  صاخـشا  ص )  ) ربماـیپ رگا  . 5
عوضوم نیا  هدنیآ ، ياهلسن  یتح  ای  (ص )

ج 2/22. ریدغلا ، - 1

ج 2/22. ریدغلا ، - 2
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ًالماک هتشذگ ، نورق  یط  رد  ریدغ  راعشا  رب  هیکت  اب  زین  ینیما  همالع  هکنانچ  دنا ، هدرواین  هکنآ  لاح  دندروآ و  یم  دوخ  رعـش  ردار 
لاح دمآ و  یم  مه  راعـشا  رد  دیاب  ًامتح  دوب ، هعیـش  فورعم  هدیقع  زا  ریغ  ریدغ ، هبطخ  يانعم  ریدغ و  هعقاو  رگا  هک  دنا  هداد  ناشن 

.دنک یم  دییأت  ار  نایعیش  هدیقع  اهرعش ، همه  تسا و  هدماین  هکنآ 

ات میروآ  یم  تداهش  هب  .دنا  هتـشادرب  هشوت  ص )  ) هللا لوسر  تنـس  نآرق و  هرفـس  زا  هک  ار  نرق  دودح 13  نارعاش  دـعب ، شخب  رد 
نادنزرف و  ادخ ، لوسر  كاپ  یـصو  ع )  ) یلع ماما  لئاضف  مه  میـشاب و  هدرک  دای  ار  يولع  دنمجرا  بتکم  نازرابم  ناروآ و  مان  مه 

تیب لها  تیلضفا  تابثا  رد  مهم  ياه  تجح  زا  یکی  هتسویپ  هعیـش ، دهعتم  تایبدا  اریز  میناسرب ، تابثا  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  شکاپ 
.تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ

نارعاش لاح  حرش  اب  مأوت  ثیدح  رصع  ات  مود  نرق  ياه  هیریهطت  . 2

هراشا

ریهطت هیآ  هب  میقتسم ، ریغ  ای  میقتسم  روطب  هک  ار  يراعشا  ...و  رعش  ياه  ناوید  یبدا و  یخیرات و  بتک  رد  وجتسج  اب  شخب  نیا  رد 
تروص ددـعتم  عبانم  زا  هک  یـشهوژپ  کمک  هب  رعاـش ، اـب  ییانـشآ  يارب  تاـیبا ، رکذ  زا  لـبق  .میا  هدرک  يروآ  عمج  دراد  طاـبترا 
راعـشا همه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دشن  تفای  یهجوت  لباق  همجرت  ارعـش ، یـضعب  يارب  هچرگا  هدـش ، هدروآ  وا  لاح  حرـش  هتفرگ ،

نرق راعـشا  ضرعتم  ًاـساسا  هکنیا  رب  ًاـفاضم  دـشاب ، هتـشاد  باـتک  دـلج  نیدـنچ  هب  زاـین  دـیاش  هدـشن و  رکذ  ریهطت ، هیآ  هـب  طوـبرم 
.دشاب یم  جراخ  هلاسر ، عوضوم  زا  اریز  میا  هدشن  مهدراهچ 
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: مود نرق  نارعاش  - 2-1

هراشا

.میزادرپ یم  نانآ  ياه  هّیریهطت  مود و  نرق  نارعاش  هب  کنیا 

يدبع رعاش :

هتفگن رعـش  دمحم  لآ  زا  ریغ  یـسک  هرابرد  هک  هدوب  مود  نرق  رد  تیب  لها  يارعـش  زا  یفوک  يدبع  بعـصم  نب  نایفـس  دمحم  وبا 
تین ِقدـص  .تسا  ناشیا  بئاصم  رد  ءاثر  زین  وا و  كاـپ  نادـنزرف  و  ع )  ) یلع حدـم  لـئاضف و  رکذ  زا  ولمم  وا  ياـه  هدورـس  .تسا 

یم رعاش  نیا  زا  ع )  ) قداص ماـما  هک  يروط  هب  دـش  تیب  لـها  دزن  وا  رعـش  تیلوبقم  ثعاـب  نارگید ، حدـم  زا  شعاـطقنا  يدـبع و 
يارب نیسح  ماما  ءاثر  رد  ار  يدبع  راعشا  ات  درک  بلط  هرامع  زا  ماما  رگید  یتیاور  رد  زین  دناوخب و  رعـش  ترـضح  يارب  ات  تساوخ 

نینچمه هتشاد و  ترـضح  هب  تبـسن  یبیجع  تداراو  صالخا  هکلب  هدوب  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  اهنت  هن  يدبع  .دناوخب  ناشیا 
دای ناتنادـنزرف  هب  ار  يدـبع  رعـش  نایعیـش  يا  : » دـنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هچناـنچ  هدوب ، ماـما  صاـخ  فطل  دروم 

هب ع )  ) قداص ترضح  تشاد  وکین  هجهل  ناور و  یناعم  شراعـشا  نوچ  هک  هدش  تیاور  زین   (1)« .تسا ادخ  نید  رب  وا  اریز  .دیهدب 
.دیوگب ناوناب  صوصخم  يرادازع  مسارم  يارب  ییاهرعش  ات  دندرک  رما  وا 

دش و دراو  ماما  سلجم  هب  يزور  هک  هدش  لقن  یتح  تخیر ، یم  رعـش  بلاق  رد  هدینـش و  قداص  ترـضح  زا  ار  همئا  بقانم  يدـبع 
هب ارنآ  ههادبلاب  ًاروف  مه  وا  دنداد و  باوج  ترـضح  .دیـسرپ   (2)« ...مُهامیـِسب ًالُک  َنُوفَْرُعی  ٌلاجر  ِفارعالا  یَلَع   » هیآ ریـسفت  هرابرد 

.دروآرد مظن 

عیشت دیدش و  قشع  بح و  دناوخب  ار  وا  رعش  سکره  تسین و  یکش  يدبع  بهذم  لاح و  نسح  ندوبن و  ولغ  لها  ندوب و  هقث  رد 
رعش .دبای  یمرد  ار  وا  صلاخ 

ج 11/428. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
هیآ 46. فارعا  هروس  - 2
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تراهم غوبن و  وا ، رعش  تمظع  یناور و  يراوتـسا و  ییوکین و  هوالع  هب  تسا ، ثیدح  خیرات و  ملع  رد  وا  تراهم  رگنایامن  يدبع 
هدیمان و سانلارعشا »  » ار يدبع  هتفرگ ، بقل  ارعشلادیس »  » دوخ هک  يریمح  دیس  هک  يروطب  دهد ، یم  ناشن  يرعـش  نونف  رد  ار  يو 

خیرات .تسا  هدرک  یم  حیحصت  حالـصا و  ار  يریمح  دیـس  رعـش  يدبع ، یهاگ  یناغالا »  » رد یناهفـصا  جرفلاوبا  تیاور  قبط  یتح 
هک دوش  یم  مولعم  رگید ، نئارق  زین  يریمح و  دیس  و  ع )  ) قداص ماما  اب  وا  ندوب  رصاعم  زا  یلو  تسین  مولعم  رعاش  تافو  تدالو و 

(1) .تسا هتسیز  یم  مود  نرق  رد 

يدبع ِرعش 

یشورف رخف  ریهطت ، هیآ  ثیدح  رد  ءاسک  تلیضف  هب  هراشا  نمض  اهنآ  رد  يو  هک  دنک  یم  لقن  يراعشا  يدبع  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
: دشک یم  مظن  هب  ابع ، ریز  رد  تیب  لها  اب  شندوب  هارمه  رطاخ  هب  هکئالم  هیقب  هب  ار  لیئربج 

يذَتْحاَو یّفََحت  ْنَم  ُریخ  ُهانبا  ُُهتَْنبا َو  ُهُْونِصِو و  ٌدَّمُحم 

یبَتْْجاَو ِمانَالا  َنِم  مهَراتْخاَو  یضَتْرا  یلاعت و  ُهللا  ُمُهافَص 

يرَولا َأَشنأ  َضرالا و ال  احَد  الو  ءامَسلا  ُهّللا  عَفَر  ام  مُهالول 

الِولا ِصالخِاب  مهیلاُوی  یَتَح  ًالمع  ِْدبََعل  ُهللا  ُلَبْقَی  ال 

ابَعلا َتَحت  ْمَُهل  ُلیئربج  َلاق  ام  یصَحلا  َأطَو  ْنَم  َریخ  اونوکی  َْمل  َول 

(2) یلب اولاق  ِْذا  َكالمَالا  ُرِخاُفی  ًالُع  َُّمث  ًافَرَش  ْمُْکنِم  اَنَا  ْلَه 

دنتـسه یناسک  نیرتهب  رفن  جنپ  نیا  مالـسلا ، مهیلع  ناشیا  رـسپ  ود  همطاف و  شرتخد  یلع و  شا  هشیر  مه  و  ص )  ) یفطـصم دمحم 
ار رفن  نیا 5  مدرم  نیب  زا  ادخ  دنتسه . ) مدرم  نیرتهب  لاح  همه  رد  هکنیا  زا  هیانک   ) .دنا هدیشوپ  شفک  ای  هنهرب  ياپ  هک 

ات 297. صص 294  ریدغلا ، زا  قوف  بلاطم  - 1
ج 2/298. ریدغلا ، ج 4/9 ؛ بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 2
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رگم دنک  یمن  لوبق  ار  هدنب  لمع  ادخ  .درک  یمن  قلخ  ار  مدرم  نیمز و  نامـسآ و  دـندوبن  اهنآ  رگا  .تسا  هدرک  رایتخا  هدـیزگرب و 
ناشیا زا  دـندش ، عمج  ابع  ریز  اهنآ  یتقو  لـیئربج ، دـندوبن ، قلخ  نیرتهب  رفن  نیا 5  رگا  .درادـب  تسود  ار  ناشیا  صالخا ، اـب  هکنآ 

.تخورف یمن  رخف  تبحاصم ، نیا  رطاخ  هب  نامسآ  هکئالم  هب  دنداد  دورو  هزاجا  وا  هب  یتقو  هوالع  هب  تفرگ ، یمن  دورو  هزاجا 

هراشا ترـضح  نآ  زا  یمیظع  تلیـضف  هب  تیب  ود  رد  هدرک ، عمج  ار  نینمؤملاریما  بقانم  هک  لـصفم  هدیـصق  نیا  رخاوا  رد  يدـبع 
: تسا ریهطت  هیآ  هطساو  هب  ع )  ) یلع ندوب  رهطم  دییأت  هک  هدرک 

انَد ْذُم  ِْنیَِبتاکلا  ِهیْکَلَم  ْنِم  یل  َلاق  َنیمَالا  َلیئربج  َّنِا  َو 

(1) انَخ ًَهلَز و ال  ٍِّیلَع  ِرهُطلا  یلع  ُطَق  اوبَتَک  ام  امهَّنِا 

ِیلع زا  زگره  ودنآ  هک  تفگ  نم  هب  دنتـسه  ع )  ) یلع لامعا  نتـشون  رومأم  هک  بتاک  ِکلم  ود  ِلوق  زا  لیئربج  دومرف : ص )  ) ربمایپ
.دنا هدرکن  طبض  تبث و  یئاطخ  هانگ و  رهطم ، كاپ 

هکئالم همه  هب  ع )  ) یلع ظفاح  هکئالم  دمحم ، ای  هتفگ : نم  هب  لیئربج  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  دراد  یثیدـح  هب  هراشا  تیب ، ود  نیا 
(2) .دنا هتشونن  یهانگ  هئیطخ و  ع ، )  ) یلع اب  یهارمه  نامز  زا  ناشیا  هک  دننک  یم  رخف 

نیا ندوب  رهطم  كاپ و  هب  حیرصت  هک  دنک  یم  لقن  يدبع  زا  يراعشا  زین  همطاف ص »  ترـضح  جاودزا   » باب رد  بوشآ  رهـش  نبا 
.دنربمایپ لآ  زا  هک  دراد  جوز 

ِْبقانَملاو ِلئاضفلا  ُلهَأ  ِدمحم  ِّیبَّنلا  ُلآ 

ْبِزاوَّللا َنِم  َنوذِْقنُملا  یمَعلا َو  َنَم  َنودِشرُملا 

ْبسانَملا یف  ٍفیرش  ِقیّد  دِِصل  ْتَِقلُخ  ٌهقیدص 

ج 2/298. ریدغلا ، ج 2/204 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
ج 2/204. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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(1) بیاعملا ِسَنِد  ْنِم  ِنیَرْهُط  اهَراتخا  ُهَراتِخا و 

اهنآ زا  یکی  .دنتـسه  کلاهم  زا  ناگدـنهد  تاجن  یلدروک و  زا  ناگدـننک  ییامنهار  زین  اـه و  تبقنم  تلیـضف و  لـها  دـمحم ، لآ 
زا رهطم  كاپ و  ود  ره  اریز  دـنا  هدرک  باختنا  ار  رگیدـکی  ود  ره  هدـش ، هدـیرفآ  قیدـص  ِیلع  يارب  ایوگ  هک  تسا  هقیدـص  همطاف 

.دشابن ودنیا  يرسمه  نأش  ار  يرگید  دنتسه و  اه  يدیلپ  اه و  بیع 

يریمح دیس  رعاش :

وا بقل  »(4) و  مشاهوبا  » وا هینک   (3) .دمآ ایند  هب  نامع  رد  لاس 105  رد   (2) يرَیْمِح غّرفم  نب  هعیبر  نب  دیزی  نب  دمحم  نب  لیعامسا 
: دومرف وا  هب  درک  تاـقالم  ار  لیعامـسا  هک  ماـگنه  نآ  هداـهن ، يو  رب  یکدوک  زا  ع )  ) قداـص ماـما  ار  بقل  نیا  هک  هدوـب   (5)« دیس »

رعـش هب  ار  هیـضق  نیا  هدرک و  راختفا  بقل  نیا  هب  هشیمه  يو  .یتسه  ارعـش  دّیـس  وت  اریز  هتفگ ، تسرد  هدیمان و  دّیـس  ار  وت  تردام 
تسا حیصف  يرعاش  لیعامسا  : » دیوگ یم  شا  هدیقع  وا و  یفرعم  رد  رجح  نبا  تسا و  هعیش  فورعم  ءارعـش  زا   (6) .تسا هدروآرد 

ینمـشد و نیا  دّیـس  دوب و  هدرک  خوسر  زین  ناـشیا  نانمـشد  ضغب  تیب ، لـها  ّبح  رب  هوـالع  وا  بلق  رد  اریز   (7)« ثیبخ ّیضفار  و 
ار ع )  ) یلع و  ّبس ، ار  هتـشذگ  ءافلخ  دّیـس » : » دـیوگ یم  مه  ینطقراد  اذـل  .دروآ  یم  نابز  رب  هتـسویپ  هدرکن و  ناـهنپ  ار  تفلاـخم 
نعط و هدرک و  طارفا  وا  نارـسمه  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  باحـصا  بس  رد  وا  : » دـیوگ یم  یناهفـصا  جرفلاوـبا   (8)« .درک یم  حدم 

وا رعش  دروآ و  یم  شراعشا  رد  ار  ناشیا  تّمذم 

ج 2/305. ریدغلا ، ج 3/401 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
( . هرامش 1244 یطویس ، بابللا  بل   ) نمی فورعم  لئابق  زا  تسا  رَیْمِح  هب  تبسن  - 2

ج 1/380. نیفلؤملا ، مجعم  ج 1/676 ، نازیملا ، ناسل  - 3
( . یسوط خیش  زا  لقن  هب  ریدغلا ج 2/232  ، ) دنا هدرک  تبث  وا  يارب  مه  ار  رماعوبا  هینک  یضعب  - 4

ج 2/231. ریدغلا ، ج 7/248 ، یناغالا ، - 5
ج 2/232. ریدغلا ، - 6

ج 1/674. نازیملا ، ناسل  - 7

ج 1/674. نازیملا ، ناسل  - 8
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ءارعـشلا و ِلوُحف  نم  يریمحلا  دیـسلا  : » دـیوگ وا  یفرعم  رد  مه  یبهذ   (1)« .تسین ناشیا  نافلاخم  مذ  مشاـه و  ینب  حدـم  زا  یلاـخ 
! تسا تخسرس  یضفار  نکیل  تسا و  رعش  ناگرزب  زا  يریمح  دیس  ینعی   (2)« .ْدلَج ٌیضفار  هنکل 

هدش عّیشت  هب  مهتم  وا  ناوید  ندرک  ظفح  لیلد  هب  طقف  ینطقراد »  » نوچ يدارفا  هک  تسا  يوق  يردق  هب  هعیش  بهذم  رد  دیس  راعشا 
يرعاش هعیبر » نب  دیزی   » دیـس ّدـج   (4) .دوـب هدرک  ظـفح  ار  وا  ناوـید  ینطقراد  دوـب ، ییاـبیز  جوا  رد  وا  رعـش  هک  اـجنآ  زا   (3) .دنا

(5) .دومن سبح  هجنکش و  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  تلع ، نیمه  هب  درک و  یم  وجه  ار  شنادنزرف  و  هیبا » نب  دایز   » هک هدوب  روهشم 

بهذـم زا  هک  یماگنه  ،(8) و  دـندوب هّیـضابا  ِهقرف  وریپ  جراوخ و  زا  وا  ردام  ردـپ و  هک  یلاح  رد   (7) درک دشر  هرصب  رد  دیـس   (6)
ایند زا  شنیدـلاو  اـت  درک  یگدـنز  یناـهنپ  شناتـسود  زا  یکی  دزن  دیـس  اـما  دنتـسب  وا  لـتق  هب  رمک  دـندش  عـلطم  دّیـس ، ناشدـنزرف 
یلع هک  تسا  يزارد  تدم  تفگ : هک  میدوب  ندروخاذغ  لوغشم  شلزنم  رد  وااب  : » دیوگ یم  دیس  راعشا  ِنایوار  زا  یکی   (9) .دنتفر
سپ متفگ  .دنتسه  بهذم  یضابِا  هک  مردام  ردپ و  تفگ  دنک ؟ یم  نینچ  یـسک  هچ  متفگ  .دوش  یم  ّبس  نعط و  هناخ  نیا  رد  (ع )

« .دش نم  لاح  لماش  یهلا  تمحر  تفگ  يدش ؟ هعیش (10)  روطچ  وت 

هب .دننک  یم  ع )  ) یلع ّبس  منیدـلاو  هک  مدینـش  یم  مدوب و  کچوک  نم  : » تفگ یم  مردـپ  هک  دـنک  یم  تیاور  دیـس  رتخد  هساّبع 
مدنام یم  هناخ  رد  رتمک  ببس  نیمه 

ج 7/249. یناغالا ، - 1
ج 8/44. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2

ج 3/408. هعیشلا ، نایعا  ج 3/992 ؛ ظافحلا ، هرکذت  ج 43/97 ؛ قشمد ، هنیدم  خیرات  ج 12/35 ؛ دادغب ، خیرات  - 3
ج 8/46. ءالبنلا ، مالعاریس  - 4

.تسوا لاح  حرش  هک  دعب  هب  ج 6/342  نایعالا ، تایفو  ج 7/248 ؛ یناغالا ، - 5
دنناد یم  رفاک  ار  هباحـص  رثکا  مالـسلا و  هیلع  یلع  دنتـسه و  یمیمت  ضابا  نب  هللادبع  ناوریپ  هک  جراوخ  زا  هّیرورح  زا  يا  هقرف  - 6

( ََضبَا هدام  سوماق  حرش  برعلا ج 1/46 و  ناسل  )
ج 1/676. نازیملا ، ناسل  ج 8/44 ؛ ءالبنلا ، مالعَا  ریس  - 7

ج 2/232. ریدغلا ، ج 7/249 ؛ یناغالا ، - 8

ج 2/233. ریدغلا ، ج 7/250 . یناغالا ، - 9
ج 7/250. یناغالا ، - 10
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رایسب نم  رب  امش  قوقح  هچرگا  متفگ  اهنآ  هب  مدومن  نتفگ  رعش  هب  عورش  مدش و  رتگرزب  یتقو  .مدرک  یم  هتوتیب  دجسم  رد  رتشیب  و 
ثعاب امـش  لمع  نیا  اریز  دـینکن  دای  يدـب  هب  ع )  ) یلع زا  متـسه  امـش  دزن  هک  یماـگنه  سپ  .مراد  یقح  امـش  رب  مه  نم  اـما  تسا 

ار ناشیا  مه  نم  اذل  دـنداد  همادا  دوخ  راک  هب  اهنآ  یلو  .مدرگ  ّقاع  هب  التبم  موش و  هلباقم  هب  روبجم  مسرت  یم  هدـش و  نم  یتحاران 
.دندرک لتق  هب  دیدهت  ارم  ببس  نیمه  هب  مداتسرف و  اهنآ  يارب  ار  رعش  نیا  هدرک  كرت 

ِحالصِالِاب ِنیّدلا  َداسف  ْلِزَأ  ِحابْصِالا َو  َقلاف  دمحم  ای  ُفِخ 

(1) ...!؟ ِحاجنِالا َهَزوَف  َِکلاِذب  وُجَْرت  ُهَّیِصَو  ِدّمَُحم َو  َونِص  ُّبُسَتَا 

لئامم ربمایپ و  ِهیبش  وت  ایآ  .امن  حالصا  نک و  فرطرب  لیاز و  ار  نید  داسف  سرتب و  رجف  هدنفاکش  يادخ  زا  ردپ -  يا  دمحم _  يا 
هدوب هّیناسیک  زا  ادـتبا  هک  تسا  یتفگ  دّیـس  بهذـم  هرابرد  يراد !؟ يراگتـسر  حالف و  دـیما  مه  زاب  ینک و  یم  نعل  ار  وا  ّیـصو  و 

تبـسن وا  هب  بلطم  نیا  هب  رظان  مه  يراعـشا  (2) و  هتـشاد داقتعا  ع )  ) یلع ماما  دنزرف  هّیفنح  نب  دـمحم  تیودـهم  تماما و  هب  ینعی 
رافغتسا شدیاقع  زا  هتخانش و  ار  قح  دید ، ترضح  نآ  زا  هک  یتازجعم  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  تکرب  هب  اهدعب  اما   (3) .دنا هداد 

: تفگ ار  رعش  نیا  دش و  صلخم  نایعیش  زا   (4) هدومن

(5) ...ُرِفْغَی وفعَی َو  َهللا  َّنَأ  ُْتنَْقیَا  ُربکَا َو  ُهّللاو  ِهّللا  ِمْسِاب  ُتْرَفْعََجت 

...دزرمآ یم  ار  ناهانگ  دنوادخ  مراد  نیقی  مدش و  بهذم  يرفعج  ادخ  دای  مان و  اب 

ماما دزن  يو  .تسا  رفاک  دیـس  دندومرف : ترـضح  دمآ  نایم  هب  وت  رکذ  ع )  ) قداص ماما  دزن  یتقو  هک  دـنداد  ربخ  دّیـس  هب  هدـش  لقن 
: دندومرف ترضح  مرفاک !؟ امش  نانمشد  هب  ضغب  امش و  هب  تبحم  همه  نیا  دوجو  اب  نم  ایآ  نم ، ياقآ  تفگ : دمآ و 

یم هعیـشلا ج 3/409  ناـیعا  زین  و 150 و  دیـس ص 149  ناوـید  رد  تسا  تیب  هک 10  لماک  روطب  هدیـصق  ج 2/214 ، ریدـغلا ، - 1
.دشاب

ج 2/244. ریدغلا ، ج 8/45 ؛ ءالبلا ، مالعا  ریس  ج 1/548 ؛ همُغلا ، فشک  زتعم ص 54 ؛ نبا  ءارعشلا  تاقبط  - 2
.دینیبب ج 7/265  یناغالا ، رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  - 3

ج 8/46. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4
ج 2/245 و 247. ریدغلا ، ص 55 ؛ زتعم ، نبا  ءارعشلا  تاقبط  - 5
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(1) دش يرفعج  هعیـش  هک  دنداد  ناشن  وا  هب  يا  هزجعم  سپـس  .يرادن  داقتعا  تدوخ  نامز  تجح  هب  اریز  درادن  تیارب  يدوس  اهنیا 
تیاده رب  رظان  هک  تفگ  هناگ  هدزاود  همئا  لئاضف  رد  يرایسب  دئاصق  اهدعب   (2) .دورس ییابیز  رایسب  رعش  قداص ، ماما  هب  باطخ  و 

(3) .تسا شقباس  دیاقع  كرت  وا و 

قبط .میروآ  یم  ارنآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تراهط  هب  هراشا  زین  داـیز و  دـئاوف  ببـس  هب  هک  هدروآ  ار  یئارجاـم   (4) قودص خیش 
نب یلع  نب  دـمحم  تبیغ  هب  دـقتعم  نم  تفگ : هـک  مدینـش  يریمح  دیـس  زا   » دـیوگ یم  يوار  هـک  دـیوگ : یم  يوار  قودـص  لـقن 

ع)  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  هطـساو  هب  دـنوادخ  هکنیا  ات  مدرک  يرپس  یهارمگ  نیا  رد  ینامز  مدوب و  هّیفنح  نبا  هب  بّقلم  بلاطیبا 
، مدرم همه  نم و  رب  ادخ  تّجح  وا  هک  دـش  تباث  نم  رب  داد  ناشن  نم  هب  هک  یلئالد  اب  داد و  تاجن  شتآ  زا  ارم  هداهن و  تنم  نم  رب 
هب طوبرم  هدیـسر ، تبیغ  هرابرد  امـش  ناردپ  زا  هک  يرابخا  سپ  هللا  لوسر  نبای  متفگ  سپـس  .تسا  بجاو  ناگمه  رب  وا  تعاطا  و 

ص)  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ماما  نیمهدزاود  هک  دوش  یم  عقاو  نم  مشـش  دـنزرف  رد  تبیغ  دومرف  ع )  ) قداص ماـما  تسا ؟ یـسک  هچ 
...دـشاب یم  نامزلا  بحاص  ضرالا و  یف  هللا  هّیقب  قح ، هب  مئاق  ناشیا  رخآ  بلاطیبا و  نب  یلع  ناـشیا  لّوا  هک  یناـماما  ناـمه  تسا ،

نب رفعج  میالوم  زا  ار  بلاطم  نیا  یتقو  نم  داد : همادا  دّیـس  .دیامن  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هکنآ  رگم  دور  یمن  ایند  زا  هک  هللاو 
: مدورس ار  هدیصق  نیا  هدرک و  هبوت  ادخ  يوس  هب  مدینش  ع )  ) دمحم

اُورَفْعََجت ْنَمیف  ِهللا  َمْسِاب  ُتْرَفْعََجت  اْوَوَغ  دق  ِنیّدلا  یف  َساّنلا  ُتیأر  اّمَلَف 

ُرفعج ساّنلا  ُدّیس  یناهَن  ِِهب و  ًاِنیاد  ُتنُک  ام  ِْریَغ  ٍنیدب  ُْتنِد  َو 

ُربکا ُهّللا  ُتْمَلْسَا و  دَق  ّینِا  ٌِبئات َو  َكاذ  ْنِم  ِنامحَّرلا  َیِلا  ّینِا  َو 

ریدغلا ج 2/250. ج 4/266 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
ریدغلا ج 2/251. ج 4/268 ؛ بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 2

.نیدلا لامک  ریدغلا و  بوشآرهش و  نبا  بقانم  هب  دینک  عوجر  - 3
.هدش لقن  يرگید  قیرط  هب  وا  تیاده  نازیملا ج 1/674  ناسل  رد  ریدغلا ج 2/245 ؛ ج 1/112 ؛ نیدلا ، لامک  - 4
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ُرِهُْظا یفُخا و  ُتنک  هیلع  ام  یلا  ٍعجار  ُتییَح و  ام  ٍلاَغب  ُتْسَلَف 

اُورَثْکَاَف یلاقَم  ُلاّهُج  َباع  ْنِا  ٌدمحم و  يوْضَِرب  ٌیح  ًالئاق  َو ال 

ُِربُْخی یفْقَی َو  ِتالاحلا  ِلَْضفَا  یلع  هلیبَِسل  یضَم  اّمِم  هَّنِکلَو 

(1) ُرصنُع ٌیکز و  ٌعرف  یفطصُملا  نِم  ْمَُهل  یلُوالا  َنیرهاّطلا  َنیبَّیَّطلا  َعَم 

هب دـقتعم  .مدـش  ع )  ) دـمحم نب  يرفعج  وریپ  اه ، بهذـم  يرفعج  هورگ  رد  ادـخ  مانب  نم  دـندش  هارمگ  نید  رد  مدرم  مدـید  نوچ 
دیاقع نآ  زا  نم  .درک  یهن  لطاب  نید  نآ  زا  ارم  ع )  ) دمحم نب  رفعج  مدرم  ياقآ  گرزب و  مدوبن و  نینچ  لاح  هب  ات  هک  مدش  ینید 

هک یلبق  تاداقتعا  هب  رگید  موش و  یمن  ولغ  هب  دقتعم  ما  هدنز  ات  رگید  سپ  .مدش  ناملـسم  نالا  ایوگ  مدرک و  هبوت  ادخ  يوس  لطاب 
هچرگا تسا  هدـنز  يوضر  هوک  رد  هفینح  نب  دّـمحم  میوگ  یمن  رگید  درک و  مهاوخن  عوجر  مدرک  یم  ناهنپ  هاگ  راکـشآ و  هاـگ 

.دنریگب بیع  نم  رب  ار  راک  نیا  نالهاج 

دادجا اب  نیرتهب و  رد  تفر  دوخ  گرم  هار  هب  مه  تفر ، ایند  زا  تالاح  نیرتهب  رد  زین  هفینح  نب  دـمحم  هک  متـسه  دـقتعم  نم  يرآ 
.دوب یفطصم  هزیکاپ  ِنادناخ  زا  كاپ  مه  دمحم  دش و  روشحم  دوخ  رهطم  كاپ و 

يدَفَـص تشاد و  الوط  دی  ثیدح  خیرات و  ملع  رد  (2) و  هتفر یم  شمعا  دزن  ثیدح  ذخا  يارب  هک  تفگ  دیاب  دیـس  شناد  هرابرد 
هرظانم راعـشا و  سکره  تسا و  هجوت  بلاج  رایـسب  تنـس  ادخ و  باتک  زا  وا  مهف  .تسا  هداد  تبـسن  وا  هب  ار  نمیلا » خیرات   » باتک

وا تفلاخم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  وا  دیدش  تبحم   (3) .دوش یم  هاگآ  وا  مهف  قمع  زا  دنک  هعلاطم  شنارصاعم  اب  ار  دیس  ياه 
لها حدم  لئاضف و  رشن  رد  يردق  هب  دیس  .دوب  هتفرگ  همشچرس  وا  قیمع  تفرعم  میظع و  ملع  نیمه  زا  نانآ  نانمشد  اب 

ج 3/410 و هعیشلا ، نایعا  زین  تسا و  هدمآ  لماک  روط  هب  اراکـشآ  ج 1/113 و 114  نیدلا ، لامک  ص 202 و  دیس ، ناوید  رد  - 1
.411

نیعبات زا  هتـسیز و  یم  کلملادبع  نب  ماشه  نامز  رد  هدوب ، ثیدـح  نآرق و  ملاع  شَمْعَا »  » هب بقلم  يدـسا  نارهم  نم  نامیلـس  - 2
( . ج 3/135 مالعالا ،  ) .تسا روهشم 

.رگید دراوم  يرایسب  و  ج 2/275 ) ریدغلا ، ( ) س  ) ارهز ترضح  يارب  كدف  تابثا  رد  وا  هرظانم  دننام  - 3
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هب برق  طقف  ار  دوخ  فده  دـنک و  لوبق  هزیاج  هلـص و  هار  نیا  رد  دوبن  رـضاح  یتح  هک  دوب  صلخم  ناشیا  هب  تدارا  راهظا  تیب و 
: هدورس هچنانچ   (1) .تسناد یم  تلاسر  ِرجا  يادا  دنوادخ و 

(2) ِءام ْنِم  ًهبْرَش  َدمحَأ  ِضوح  نِم  اُهلُک  ًاعیمَج  اینُّدلا  ُلِدْعَی  ام 

.دنک یمن  يربارب  ص ، )  ) ربمایپ رثوک  ضوح  زا  ندیشون  راب  کی  اب  نآ ، ياه  تمعن  ایند و  همه 

: تفگ وا  هب  يریمح  دیس  .دوب  نآ  نیا و  حدم  ِلوغشم  لومعم ، قبط  گرزب ، رعاش  راَّشب  يزور  هک  هدش  لقن 

دابِعلا يدیِاب  ام  ِهِّلل  َّنِا  یطُعِیل  َدابعلا  ُحِداملا  اهُّیَا 

ِداّوَعلا ِلَّزَنُملا  َعْفَن  ُجْراَو  مهَیِلا  َْتبَلَط  ام  َهّللا  ِلَئْساَف 

(3) ِداوَجلا ِمْساب  َلیخْبلا  یّمَُست  هیف َو  َسیل  ام  ِداوَجلا  یف  ْلُقَت  ال 

سپ تسادخ  نآ  زا  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچ  ره  هک  نادب  .دننک  اطع  يزیچ  وت  هب  ات  ینک  یم  ار  ادخ  ناگدنب  حدم  هک  یـسک  يا 
.راذگن مان  هدنشخب  مه  ار  لیخب  ناسنا  و  امنن ، وجه  لیلد  نودب  ار  هدنشخب  صخش  نک و  تساوخرد  دنوادخ  زا 

ایوج ار  تلع  نوچ  درک و  یم  كرت  ار  اجنآ  دش ، یمن  ناشیا  زا  يرکذ  یـسلجم  رد  رگا  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  دمحم  لآ  هب  وا  ّبح 
: تفگ یم  دندش  یم 

ٍدّمحم ِلآ  لْضَِفل  هیف  َرْکِذ  ٍسِلجِمب ال  َلیُطا  ْنَا  ُهِرْکَُال  ّینا 

(5) يدَر  (4) ٌفْطَن ٌسلجَم  َکلاذ  هیَنب ، ِهّیِصَو َو  ٍدَمْحَِال و  هیف  َرکذ  ال 

وا ّیـصو  ربمایپ و  زا  يرکذ  نآ  رد  هک  یلفحم  .دوشن  نآ  رد  دـمحم  لآ  لیاضف  زا  يداـی  هک  مشاـب  یـسلجم  رد  مرادـن  تسود  نم 
مالسلا مهیلع  نینسح  شرسپ  ود  یلع و 

ج 2/234 و 235. ریدغلا ، - 1
ج 2/340. یضترم ، دیس  یلاما  هعیشلا ج 3/406 ؛ نایعا  ج 2/232 ؛ ریدغلا .، دیس ص 52  ناوید  - 2

ج 2/67. هیبرعلا ، هغللا  بادا  خیرات  دیس ص 180 ؛ ناوید  ج 7/256 ؛ یناغالا ، - 3
ج 14/186) برعلا ، ناسل   ) َباع َفَطَن : بیعلا ، فطنلا : - 4

ج 2/307. باقلالا ، ینکلا و  دیس ص 177 ؛ ناوید  242 ؛ ج 2 / ریدغلا ، 286 ؛ ج 7 / یناغالا ، - 5
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.تسا تسپ  بویعم و  دشابن ،

دزنابز مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نانمـشد  اب  وا  ینمـشد  ضغب و  اما  دوب  هدمآ  ایند  هب  یبصان  هداوناخ  کی  رد  هکنآ  اب  يریمح  دـیس 
ییایاضق رابخا و  هک  يروط  هب  هدوبن ، لئاق  یتلزنم  تمرح و  چیه  (ص ) ربمایپ ِنادـناخ  ِناضراعم  يارب  يو  .تسا  هدوب  ماع  صاخ و 

(1) .تسا یندناوخ  هدش ، عقاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نافلاخم  وا و  نیب  هک 

صاخ ناعفادم  نایلاوم و  زا  یجراخ ، یبصان و  ینیدلاو  نتـشاد  اب  .تسا  شراگزور  هزجعم  ًاتقیقح  دیـس  : » دـسیون یم  ینیما  همالع 
ار دّیس  تشادگرزب  دیاب  زورما  هب  ات  نامز  نآ  زا  نایعیـش  .تفرگ  رارق  ناشیا  ریدقت  میظعت و  میرکت و  دروم  هراومه  دش و  تیب  لها 

(2)« .دننک شنرک  وا  لباقم  رد  هدرمش و  دوخ  ینید  هفیظو 

نیمه هب  هدوب و  ریظن  یب  مالـسا  تایبدا  خـیرات  رد  اهنآ ، ندروآرد  مظن  هب  تیب و  لـها  ثیداـحا  هب  هطاـحا  ببـس  هب  يریمح ، دـیس 
يا هزات  ثیدـح  دـناوتب  ات  دز  یمرـس  ...و  زاوها  هفوک و  هرـصب و  دـجاسم  هب  يو  .دـیمان  ءارعـشلادیس »  » ار وا  ع )  ) قداص ماما  تلع ،

،(3) و دورس مشاه  ینب  حدم  رد  هدیصق  دصیس  رازه و  ود  يو  دنیوگ  .دناجنگب  دوخ  رعش  بلاق  رد  ار  ینارون  نانخس  نآ  دزومایب و 
: دیوگ یم  دوخ  هچنانچ  .تسا  هدوب  ناشیا  عفادم  هتسویپ  هدومن و  راهظا  تیب  لها  و  ع )  ) یلع حدم  فقو  ار  دوخ  ییاناوت  همه 

ِمَفلِاب ِْنیدَیلِاب َو  ٌرصَن  ساّنلا  َنِم  ُُهبیعَی  نَم  یلَع  يدنِع  ٌِّیلَع 

(4) ِمَْحفُم َریَغ  ِهنود  نِم  ًارصان  ْدِجَی  ُهَْبیَع  هب  ًاعم  يدنِع  دُِری  ام  یتَم 

.يریمح دیس  هب  طوبرم  رابخا  یناغالا ج 7  رد  زین  تسا و  هدمآ  ات 260  صص 253  ریدغلا ج 2  رد  اهنآ  زا  یضعب  - 1
ج 2/235. ریدغلا ، - 2

ج 2/241 و 242. ریدغلا ، ج 7/256 ؛ یناغالا ، - 3
( . ج 10/197 برعلا ، ناسل   ) درادن ار  نافلاخم  نداد  باوج  ییاناوت  هک  یسک  هیجاهم -  ُبیجی  ال  مَحَفُم : ٌرعاش  - 4
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(1) ُِملْوَا َکِمالَم  ْنِم  ینْعَدَف  ََّیِلا ، ًادمحم  ِّالا  ِساّنلا  ُّبَحَا  ٌِیلَع 

وا زا  نم  دزن  یلع  نانمـشد  هاگره  .مراد  نابز  کی  تسد و  ود  دـیوگب  ار  وا  بیع  هک  سکره  لـباقم  رد  یلع  يراـی  تهج  رد  نم 
نیرت بوبحم  دمحم  زا  دعب  یلع  .دنام  یمن  زاب  باوج  زا  نمشد  لباقم  رد  هک  تفای  دنهاوخ  يوق  ایوگ و  يروای  ارم  دنریگب ، بیع 

.دینک كرت  متسه  نم  هک  ییاج  رد  ار  وا  تمالم  سپ  تسا  نم  دزن  قلخ 

هفوک ءارما  زا  یکی  هک  ینامز  اذـل  هدروآرد ، مظن  هب  وا  هکنآ  رگم  تسین  ع )  ) یلع زا  یتلیـضف  چـیه  هک  درک  یم  اـعدا  دیـس  يرآ ،
نینمؤملاریما زا  یتلیضف  یسک  رگا  نایفوک ، هورگ  يا  تفگ : داتسیا و  هعیش  ِگرزب  رعاش  دوب ، هداد  هیده  وا  هب  یتمیق  سابل  بسا و 

: تفگ تساخرب و  یـصخش  .مشخب  یم  وا  هب  مراد  نآ  هارمه  هک  یلاوما  همه  بسا و  نیا  مشاب  هدرواین  رعـش  هب  نم  هک  دـیوگب  (ع )
رگید هگنل  تساوخ  هکنآ  ضحم  هب  درک و  اپ  هب  شفک  هگنل  کی  دیـشوپ ، ار  ییاهـسابل  درک ، ییاج  هب  نتفر  دصق  ع )  ) یلع يزور 

هب هدمآ  نوریب  نآ  زا  یهایس  ِرام  دروخ ، نیمز  هب  شفک  یتقو  .درک  اهر  هدرب  الاب  ار  وا  شفک  دمآ و  نامسآ  زا  یباقع  دنک  اپ  هب  ار 
رد يرعش  اذل  .مدوب  هدرواینرد  مظن  هب  ار  نیا  نم  يرآ  تفگ  يریمح  دیـس  .دیـشوپ  ار  دوخ  شفک  ع )  ) یلع هاگنآ  .تفر  یخاروس 

(2) .درک لمع  زین  دوخ  لوق  هب  دورس و  هطبار  نیا 

رد جنر  اب  راب  ینیگنـس  زا  هک  دندید  ار  يربراب  دنیوگ   (3) .تسا هتشادن  ناکما  نآ  عمج  هک  هدوب  دایز  يردق  هب  دیس  راعـشا  ًاساسا 
مادـک ره  هک  تشاد  رتخد  راهچ  يو  هک  هدـش  لقن  زین  !(5) و  يریمح دیس   (4) تایّمیم تفگ : تسیچ ؟ وت  راب  دـنتفگ  .دوب  تکرح 

(6)! دندوب ظفح  ار  ردپ  زا  هدیصق   400

دیس ص ناوید  زین  .دینیبب و  ریدغلا ج 2/227 و 228  رد  لماک  روطب  دیناوت  یم  هک  تسوا  یتیب  هدیصق 42  زا  یشخب  تایبا  نیا  - 1
باقلالا ج 2/307. ینکلا و  هعیشلا ج 3/412 ؛ نایعا  398 ؛

ج 41/243. راونالاراحب ، ج 7/277 و 276 ؛ یناغالا ، - 2
.249 ج 7 / یناغالا ، - 3

.دراد میم »  » فیدر هک  يدئاصق  - 4
ج 1/548. همغلا ، فشک  ص 57 ؛ زتعم ، نبا  تاقبط  - 5

ص 57. زتعم ، نبا  تاقبط  - 6
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لقن یمشاه  قاحـسا  نب  هلادبع  زا   (1) .دایز مه  دشاب و  بوخ  مه  شراعشا  يریمح  دیس  دننام  یـسک  هدشن  هدینـش  دیوگ : ینابزرم 
یمرب وا  زا  يرعش  هب  هتـسویپ  یلو  ما ، هتـشاذگناو  ار  يزیچ  متـشاد  نامگ  هدرک و  عمج  دّیـس  زا  هدیـصق  رازه  نم 2  تفگ  هک  هدـش 
راعـشا نیرتشیب  بحاص  مالـسا  تیلهاج و  رد  رفن  هس  دنیوگ   (2) .مدرک كرت  ار  راکنیا  هدـش  هتـسخ  هرخالاب  .دوبن  مدزن  هک  مروخ 

(3) .راَْشب هیهاتعلاوبا و  يریمح ، دیس  دنا : هدوب 

: دـیوگ يوار  .دـنفرتعم  نآ  هب  نمـشد  تسود و  هک  تسا  يرما  وا  راعـشا  ِینیـشنلد  ییابیز و  اـنعم و  ترثک  رعـش ، ترثک  رب  هوـالع 
دیـس اب  وا  ِینمـشد  زا  نوچ  نم  تسیک ؟ زا  اهنیا  درک : لاؤس  دـید و  دوب ، هدـش  هتـشون  دیـس  دـئاصق  نآ  رد  هک  ار  یباـتک  یعمـصا ،
میارب يا  هدیـصق  تفگ  یعمـصا  .تسا  دّیـس  راعـشا  نیا  متفگ  اذـل  داد ، مسق  ارم  یعمـصا  یلو  مدادـن  باوج  متـشاد  ربـخ  يریمح 

دوبن و ام  بهذـم  زا  ریغ  شبهذـم  رگا  تسا  هدومیپ  ار  ناگرزب  هار  ابیز  هچ   » .تفگ هرخالاب...ات  تساوخ  مه  زاـب  .مدـناوخ  .ناوخب 
: دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  يوار  نیمه   (4)« .متـشاد یمن  مدقم  وا  رب  ار  يرعاش  چیه  دوبن  ام  هدـیقع  فلاخم  تسوا  رعـش  رد  هچنآ 

ابیز ردقنیا  هک  ار  وا  دشکب  ادخ  : » تفگ .مدناوخ  .یناوخب  میارب  ار  يریمح  دیس  راعشا  زا  يرعش  مراد  تسود  تفگ  نم  هب  یعمصا 
(5)« .مدرک یمن  مدقم  وا  رب  ار  سکچیه  درک ، یمن  افلخ  ّبس  شرعش  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  .تسا  هدومیپ  ار  نارعاش  هار 

هب لوغشم  رگا  هک  دنتـسه  رفن  ود  تفگ : مردپ  .دندوب  هدش  عمج  یـسلجم  رد  مردپ  دزن  ارعُـش  دیوگ  فورعم ، رعاش  قدزرف ، دنزرف 
نب نارمِع  يریمح و  دیـس  تفگ : دنتـسیک ؟ مدیـسرپ  .داد  یمن  تیمها  ام  هب  یـسک  ود ، نآ  دوجو  اب  دندوبن ، دوخ  بهذم  هدـیقع و 

(6) .یسودس نّاطَح 

ج 2/237. ریدغلا ، - 1

ج 2/238. ریدغلا ، - 2
ج 7/249. یناغالا ، - 3
ج 7/252. یناغالا ، - 4

ج 7/255. یناغالا ، ج 1/675 ؛ نازیملا ، ناسل  - 5
! هدوب هلاس  يریمح 5  دیس  هک  هدرک ، تافو  یماگنه  قدزرف  هک  دنا  هدرک  داریا  بلطم  نیا  هب  یضعب  هتبلا  ج 7/251 ، یناغالا ، - 6
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(1) .دوش یم  ینالوط  منک  رکذ  مهاوخب  رگا  هک  تسا  دایز  ردقنآ  وا  يابیز  دئاصق  دیوگ : زتعم » نبا   » زین و 

تیب لها  حدـم  هب  وا  رگا  تفگ : راّشب  .تشادزاب  شراک  زا  ار  وا  رعـش  نابز  اب  دیـس  .دوب  یـسک  حدـم  لوغـشم  فورعم  رعاش  راَّـشب 
: تفگ یم  هصفح  یبا  نب  ناورم  هک  دوب  الاو  يردـقب  وا  رعـش  میهاـفم   (2) .میدش یم  ریقف  و  هدـش ، ام  تمحز  ثعاب  دوبن ، لوغـشم 

(3) .ما هدینشن  دشاب ، رتشیب  يریمح  دیس  رعش  زا  شیناعم  تحاصف ، ندوب و  هصالخ  نیع  رد  هک  يرعش  زگره 

يرعـش رگا  تفگ : یم  يزََّوت  اذل  دوب  تقیقح  قح و  ِنیع  دیـس ، دئاصق  یلو  تسین  یلاخ  لایخ  بذک و  زا  راعـشا ، ًالومعم  هکنآ  اب 
وکین دناوخب  هعمجزامن  هبطخ  رد  تعامج  ماما  رگا  یتح  تسا و  دیس  رعـش  انامه  دجاسم ، رد  رگم  نآ  ندناوخ  دشابن  اور  هک  دشاب 

، لاقم نیمه  هک  دـندیمان  ءارعـشلادیس »  » ار وا  مه  قداص  ماما  (5) و  ارعش رعـشا  ار  وا  ناگرزب ، زا  يرایـسب  يراب   (4) .تسا روجأم  و 
قداص ماما  هدمآ و  لیصفت  هب  ریدغ  يارجام  نآ  رد  هک  درد  رایـسب  ترهـش  شا  « هینیع  » وا راعـشا  نیب  رد  اّما  .تسیفاک  ار  وا  تمظع 

وا هک  نآ  لاح  دیتسرف و  یم  تمحر  وا  رب  روطچ  هک  دنک  یم  ضارتعا  ماما  هب  يوار  داتـسرف و  تمحر  دّیـس  رب  نآ ، ندینـش  اب  (ع )
ار وا  یلع  ِلآ  ِرطاخ  هب  هک  تسین  دنوادخ  رب  یکاب  دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  دـیامرف  یم  ع )  ) قداص ترـضح  تسا ؟ راکهنگ  يدرف 

(6) .دنک یم  راوتسا  ار  وا  شرگید  ياپ  دزغلب ، شیاپ  کی  رگا  یلع    ّ بحم هک  یتسردب  دزرمایب ،

ءارعشلا ص 57. تاقبط  - 1
ج 1/675. نازیملا ، ناسل  ج 8/45 ؛ ءالبلا ، مالعا  ریس  یناغالا ج 7/256 ؛ - 2

ج 2/238. ریدغلا ، - 3
ج یناـغالا ، ! ) تسین هعیـش  يزَّوت  ینعی  بلطم  نیا  هدـنیوگ  هک  تسا  هجوت  لـباق  ج 2/238 ؛ ریدـغلا ، ج 3/407 ؛ هعیـشلا ، نایعا  - 4

( . 7/259
ج 7/256 و 259. یناغالا ، ج 2/238 ؛ ریدغلا ، - 5

.نوگانوگ ظافلا  اب  ج 4/267  بوشآرهش ، نیا  بقانم  ج 2/220 و 221 ، ریدغلا ، ج 7/272 و 262 ؛ یناغالا ، - 6
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ارنآ ات  نک  رما  ام  نایعیـش  هب  نک و  ظفح  ار  نیا  دندومرف  ع )  ) اضر ماما  هب  باوخ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نامه  هّینیع  هدیـصق  نیا 
یم تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دـنک  تئارق  هتـسویپ  هدرک و  ظـفح  ار  رعـش  نیا  سکره  هک  هدـب  ربـخ  ناـشیا  هب  دـننک و  ظـفح 

(1) .منک

يرگید دادعت  هدرک و  حرش  ارنآ  ناگرزب  زا  رفن  هدزناپ  هک  اجنآ  ات  دنتشاد  هدیصق  نیا  هب  یصاخ  هجوت  هعیـش  ءاملع  ببـس  نیمه  هب 
(2) .دنا هدومن  سیمخت  ارنآ 

.دراد هناگادج  یباتک  ياضتقا  تسا و  رایسب  دنارذگ  يوبن  قیاقح  نایب  ریسم  رد  ار  شرمع  زا  یمین  هک  يدرم  گرزب  هرابرد  نخس 
یم بوخ  دوب ، هارمگ  ینامز  دوخ  نوچ  وا  .دندیـشوک  یم  نآ  ناـمتک  رد  نابـصاغ  هک  درک  ناـیب  ار  یقیاـقح  يریمح  دیـس  يرآ ،

ِلـصا دـنناوتن  اج  ره  دـنور و  یم  ع )  ) تیب لها  لـئاضف  ِصوصخ  رد  يوبن  ثیداـحا  گـنج  هب  هنوگچ  مالـسا  نانمـشد  هک  تسناد 
اب دربن  هب  ملق  نابز و  حالـس  اب  ع ، )  ) قداص ماما  ِتسد  هب  تیاده  زا  دعب  اذـل  .دـنیامن  یم  لیوأت  هیجوت و  دـنربب ، نیب  زا  ار  ثیدـح 

.دورس رعش  تیب  نارازه  داهج  نیا  رد  تفر و  ناهارمگ 

(3) .دیسر ارف  لاس 173  رد  دادغب و  رد  عیشت  تیب و  لها  عفادم  گرزب  نیا  تافو  هرخالاب 

یـضعب زین  ناتـسود و  زا  يا  هدـع  اـب  وا  راـضتحا  ماـگنه  رد  دـیوگ : يوار  .تسا  هجوـت  لـباق  یندینـش و  رایـسب  وا  تاـفو  يارجاـم 
دش و ادیپ  یهایـس  هطقن  شا  هرهچ  رد  ناهگان  دوب  تروص  شوخ  رایـسب  هک  دیـس  .میدوب  رـضاح  دّیـس ، ِبهذم  ینامثع  ِناگیاسمه 
تتامـش و هب  عورـش  هدـش  نامداش  اه  یبصان  كانمغ و  رـضاح ، ِنایعیـش  .تفرگ  رب  رد  ار  شتروص  ماـمت  اـت  هدـش  گرزب  مک  مک 

نینچ امش  ناتسود  اب  ایآ  نانمؤمریما  يا  مُکئایلوِاب ؟» ُلَعُْفی  اذکه  نینمؤملاریماای  : » تفگ دیس  هاگنآ  .دندومن  يو  شنزرس 

.نینمؤملا سلاجم  یشک و  لاجر  راونالاراحب و  زا  لقن  هب  ج 2/223  ریدغلا ، ج 3/412 ؛ هعیشلا ، نایعا  - 1
.225 صص 223 -  ج 2  ریدغلا ، هب  دینک  عوجر  اهنآ  مان  زا  عالطا  يارب  - 2

ج 2/272) ریدغلا ، ءالبنلا ج 8/46 ؛ مالعا  ریس   ) .تسه مه  يرگید  لاوقا  وا  تافو  لاس  رد  هتبلا  ج 1/380 ، نیفلؤملا ، مجعم  - 3
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هام لثم  هتفرگربرد و  ار  شتروص  مامت  ات  دش  عیـسو  مک  مک  هدش  ادیپ  يدیفـس  هطقن  اج  نامه  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  دـننک !؟ یم 
.تشگ ناشخرد 

: تفگ نینچ  دیدنخ و  يریمح  دیس  ماگنه  نیا  رد 

ِتانَه ْنِم  ُهِّبُِحم  یجُنی  َْنل  ًاّیلع  َنَا  َنومِعاّزلا  َبَذَک 

یتائیَس نع  ُهلأل  یل  یفع  ٍنْدَع و  َهنَج  ُْتلَخَد  ّیبَر  ْدَق َو 

ِتامَملا یّتَح  َِّیلَع  اَّولََوتَو  یلع ّ¨ َءایلوا  َمویلا  اورَِشباَف 

(1) ِتافّصلاب ٍدحاو  َدعب  ًادحاو  ِهیَنب  اوَّلََوت  ُدَْعب  ْنِم  َُمث 

ادخ هب  قیقحت و  هب  .دهد  یمن  تاجن  يراوخ  بیع و  زا  ار  دوخ  بّحم  تسود و  یلع  دـننک  یم  نامگ  هک  یناسک  دنتـشادنپ  غورد 
دنرادب تسود  ات  ار  یلع  ناتـسود  دیهد  تراشب  زورما  سپ  .دومرف  وفع  ارم  ناهانگ  دنوادخ  موش و  یم  دراو  تشهب  هب  هک  دنگوس 

.دنریذپب تیالو  هب  هتشاد  تسود  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شنارسپ  مه  وا  زا  دعب  گرم و  تقو  ات  ار  وا 

(2) .تفر ایند  زا  هتسب  ار  شنامشچ  تفگ و  مهار  ًاقح » ًاقح  نینمؤملاریما  ًاّیلع  َّنا  ُدهْشَا   » هدروآ و نابز  رب  نیتداهش  دیس  سپس 

نیفکت ار  وا  نیمه ، اب  هک  داتسرف  ینفک  دّیس  يارب  یلع  شردارب  طّسوت  زین  دیـشرلا  نوراه  (3) و  .دندروآ وا  يارب  نفک  نایعیش 70 
ات دنام  یقاب  وا  نفد  مسارم  رد  ردقنآ  نوراه  رما  هب  دناوخ و  زامن  وا  رب  ریبکت  جـنپ  اب  ینعی  نایعیـش  شور  هب  هفیلخ  ردارب  دـندومن و 

.دنک تمحر  شیادخ   (4) .دندرک حطسم  ار  ربق  هک  یتقو 

دیس ص 140. ناوید  ج 3/258 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
فلتخم تایاور  اب   272 صص 275 -  ج 2  ریدغلا ، ج 1/675 ؛ نازیملا ، ناسل  ج 1/9 و 548 ؛ همغلا ، فشک  ج 7/297 ؛ یناغالا ، - 2

....و
ص 57. زتعم ، نبا  تاقبط  - 3

يایاضق هفوک و  نایعیـش  يارب  رعـش  نداتـسرف  وا و  ياـه  ینیب  شیپ  زین  شتاـفو و  ماـگنه  زا  دیـس  یهاـگآ  ج 2/272 ، ریدـغلا ، - 4
یـشک لاجر  خیـش و  یلاـما  همغلا و  فشک  یناـبزرم و  باـتک  272 و  صص 275 -  ریدـغلا ج 2  رد  ار  اـهنیا  هب  طوبرم  یندـناوخ 

.دیناوخب
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يریمح دیس  رعش :

بقانم نیا  زا  مه  ریهطت  هیآ  لوزن  نأش  تسا و  رایـسب  تیب  لها  لئاضف  صوصخ  رد  يریمح  دیـس  ياـه  هدورـس  دـش  رکذ  هچناـنچ 
: هیریهطت نیا  دننام  هدرک ، هراشا  تلیضف  نیا  هب  شدئاصق  ياج  ياج  رد  يو  اذل  تسین  ینثتسم 

ءاعَفُش انبُونُِذل  ْمُهّدُعَن  َنی  ّذلا  ِهوبّنلاو و  ِهلاسّرلا  ُْتَیب 

ءابَُجنلا َهداّسلا  َنیِمل  اعلا  َنیقِداصلا  َنیِرهاّطلا 

ءامس َءامسلا  َرَطَف  يذلاو  ال  ًهَوُْدق ؟ یسفَِنل  یْغبَا  مُهاوِسَا 

ءامِد َحابَتْسا  ٍرَْدب و  َراّفُک  ِهِْفیََسب  َدابَا  نَم  َلَّوَا  ناک  نم 

ءافَو روُذنِلل  اْوَّدََحت  اَّمل  یتا  ْلَه  مهیف  ُنمحّرلا  َلَْزنَا  نَم 

(1) ءابَع ِعیمَجلا  َیلَع  ُّیبنلا  َّدَم  ْدَق  مُهُسِداس َو  ُلیربج  ٌهسمَخ  ْنَم 

.دنتسه بیجن  ِناگرزب  نایاناد و  نایوگتسار و  ناکاپ و  نامه  میناد  یم  دوخ  ناهانگ  عیفش  ار  ناشیا  ام  هک  توبن  تلاسر و  نادناخ 
.درک دوبان  ار  رافک  ردب  گنج  رد  هک  دوب  رفن  نیلوا  هک  یـسک  نامه  ادخب ، هن  منیزگرب ؟؟ يا  هوسا  دوخ  يارب  ناشیا  زا  ریغ  نم  ایآ 

اب ار  نانآ  ربمایپ  هک  يرفن  جنپ  نامه  .دومرف  لزان  ار  یتا  له  هروس  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  دندرک و  افو  دوخ  رذن  هب  هک  یناسک  نامه 
....دوب عمج  نیا  زا  رفن  نیمشش  هک  لیئربج  زا  ریغ  دوبن  کیرش  ناشیا  اب  سکچیه  هک  یلاح  رد  دناشوپ  ابع 

هروس لاسرا  ملع ، هنیدـم  باب  ع ، )  ) یلع ندوب  ملعا  زاـمن ، رد  رتشگنا  قدـصت  نوچ  يرگید  لـئاضف  هب  هدیـصق  نیا  همادا  رد  دـیس 
.دنک یم  هراشا  ...و  یلع  الا  یتفال  يادن  ع ، )  ) نانمؤمریما تیاصو  رب  صن  تئارب ،

رخآ رد  هدرب و  مان  ار  دوخ  هناگ  هدزاود  همئا  بیترت  هب  دنک ، یم  وا  نتفای  تیاده  رب  تلالد  حوضو  هب  هک  شرگید  هدیـصق  رد  دیس 
: دیوگ یم  نینچ  نت »  5  » هملک هب  هراشا  اب 

بوشآرهش ج 3/11 نبا  بقانم  رد  هدنکارپ  روط  هب  دّیس ص 53 و  ناوید  رد  لماک  روط  هب  ار  یتیب  يابیز 24  رایسب  هدیصق  نیا  - 1
هدمآ ج 2/415  یقرواپ )  ) لیزنتلادهاوش ج 3/418 و 419 ؛ هعیـشلا ، نایعا  رد  شیب  مک و  نینچمه  .دینیبب  و ج 3/146 و ج 4/430 

.تسا
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ُماِصتْعا ِهب  ُّیِکَزلا  ٌدّمَُحم  ُمایِقلا  َُهل  َناح  رْشَعلا  ِیناث  َو 

(2) ُمالَّسلا ُسِماوْخلا َو  َِیتَریج  (1) َو  یغاسَم مِْهب  ِنانِجلا  یف  َکئلوا 

ار تشهب  راوگرزب ، هدزاود  نیا  .دیـسر  دهاوخ  ارف  وا  مایق  ماگنه  هک  تسا  نامدرم  هانپ  نسحلا  نب  هجح  كاپ ، ياوشیپ  نیمهدزاود 
.سب متسه و  نت  جنپ  هانپرد  نم  دنتسه و  ّتنج  رد  نم  شیاسآ  بجوم  دنزاس و  یم  اراوگ  نم  رب 

: دیوگ یم  هدرک و  دای  ریهطتلا » موی   » ناونع هب  تیب ، لها  تبقنم  نیا  زا  يرگید  هدیصق  رد  دیس 

(3) ِءاسکلا ُلهأ  هیف  ِلضَفلاب  َّصُخ  میظع  ٌموَی  ِریهطتلا  َموی  َّنِا 

.دوش یمن  لماش  ار  يرگید  دنتفای و  تلیضف  نآ  هب  صاصتخا  زور  نآ  رد  ابع ، لها  هک  تسا  یگرزب  زور  ریهطت  زور  هک  یتسردب 

یلاکشا دنناوخب ، اهربنم  رب  ...ریهطتلا  موی  َّنِا  هتفگ : هک  ار  دّیس  هدیـصق  نیا  رگا  دیوگ : یم  يوار  هک  هدرک  لقن  یناهفـصا  جرفلاوبا 
یم تیاور  ارنآ  ام  دـش -  یمن  لماش  ار  نارگید  نعل  ّبس و  دوب و  بقانم  رکذ  طقف  ینعی  دوب _  نینچنیا  وا  رعـش  همه  رگا  درادـن و 

.تسا فلس  هباحص  افلخ و  نعاطم  زا  ّولمم  وا  راعشا  هکنآ  زا  هیانک   (4) .میتفرگ یمن  نآ  رب  یبیع  میدرک و 

زا ًانیع  ار  ناتساد  نیمه  جرفلاوبا  هچنانچ  دنـشاب  یم  ّتنـس  لها  زا  هکلب  هدوبن ، هعیـش  روکذم  ثیدح  نایوار  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
(5) .تسین هعیش  يو  هک  دنک  یم  حیرصت  سپس  هدرک و  لقن  يزَّوت »  » مانب يرگید  يوار 

ندوب كاپ  رهّطم و  هب  ع ، )  ) نیسحلا هللادبع  ابا  يارب  یئارس  هیثرم  رد  دیس  نینچمه 

ج 2/1013) حاحص ، ج 6/432 ؛ برعلا ، ناسل   ) دش ناسآ  قلح  رد  بارش  ندش  لخاد  ُبارشلا : َغاس  بذع ، اراوگ ، غئاس : - 1
.تسا هدمآ  نآ  زا  تیب  هد  ج 3/427  هعیشلا ، نایعا  رد  زین  .دراد و  تیب  هدیصق 16  نیا  ج 2/252 ، ریدغلا ، - 2

ج 2/239. ریدغلا ، دیس ص 473 ؛ ناوید  ج 7/258 ؛ یناغالا ، - 3
ج 2/239. ریدغلا ، ج 3/408 ؛ هعیشلا ، نایعا  ج 7/258 ؛ یناغالا ، - 4

ج 3/408. هعیشلا ، نایعا  ج 7/259 ؛ یناغالا ، - 5
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ماما دزن  نم  دیوگ  یم  يوار  هک  هدرک  لقن  یناهفصا  جرفلاوبا  .دنک  یم  هراشا  دنریهطت ، هیآ  قیداصم  هک  شردام  ردپ و  ترضح و 
يا هدرپ  تشپ  ار  شیوخ  هداوناخ  هداد و  نذا  ترـضح  .دـش  هتـساوخ  هزاجا  يریمح  دّیـس  دورو  يارب  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص 

: تفگ نینچ  وا  دناوخب و  رعش  هک  دنتساوخ  وا  زا  ع )  ) ماما .تسشن  درک و  مالس  هدش  لخاد  دّیس  .دناشن 

ُهَّیکَزلا ِهِمُظْعَال  لُقَف  ِن  یَسُحلا ْ_ ِثَدَج  یلَع  ْرُْرُما 

هَّیطَملا َْفقَو  هب  ْلِطَاَف  ِهِْربَِقب  َتْررَم  اذا  هَّیِوَر و  ٍهَبِکاس   (1) َءافْطَو نِم  ِْتلِزال  ًامُظْعَا  َا 

هَیِقَنلا ِهَرَّهَطُملاو  ِرَّه  َطُْمِلل  َرَّهطُملا  َکْباَو 

(3) هَّینَْملا اَهدِحاِول  ًاموَی  َْتتَا   (2) ٍَهلِْوعُم ءاُکبَک 

يرذـگ یم  ربق  نآ  زا  هک  ینامز  .داب  نازیر  امـش  رب  بآ  رپ  ياهربا  هراومه  وگب  وا  كاپ  ياهناوختـسا  هب  نک و  روبع  نیـسح  ربق  هب 
نآ رادازع ، نز  دـننام  نک  هیرگ  نانچ  رهطم  كاپ و  رداـم  ردـپ و  دـنزرف  كاـپ ، ِماـما  نآ  رب  نک و  ینـالوط  ار  دوخ  بکرم  فّقوت 

.دسر یم  وا  هب  شنازیزع  زا  یکی  گرم  ربخ  هک  ماگنه 

ترضح اذل  .تساخرب  هناخ  لها  زا  نویش  هیرگ و  يادص  هدش و  ریزارس  شا  هنوگ  رب  ع )  ) قداص ماما  ياهکـشا  مدید  دیوگ  يوار 
(4) .دهدن همادا  رگید  هک  دندرک  هراشا  دّیس  هب 

: دهد یم  رس  نینچنیا  ار  ع )  ) یلع ترضح  حدم  و  هدرک ، هراشا  ریهطت  هیآ  هب  ًامیقتسم  هاگ  يریمح  دّیس 

: فَطوا ُماع  هغللا ص 1056 ) سییاقم  مجعم   ) تحار عیسو و  یگدنز  فَطْوَا : ٌشیع  ِِهتَواخَر ، یـشلا ء و  لوط  یلع  ُلدی  َفَطَو : - 1
( . ج 15/338 برعلا ، ناسل   ) بآ رپ  نیگنس و  ربا  ءافْطَو : هباحس  رمثرپ ، رابرپ و  لاس 

ج 9/479 و 480) برعلا ، ناسل   ) .دنک یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  هک  ینز  ِهلْوعُم : هیرگ -  هب  ادص  ندرکدنلب  هلوع : لوَع و  - 2
ج 3/417 و 429. هعیشلا ، نایعا  زین  و  هدمآ ، تاحیضوت  نودب  دیس ص 469  ناوید  رد  راعشا ، - 3

ج 2/239. ریدغلا ، ج 7/260 ؛ یناغالا ، - 4
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اّیِمَع ًاّمَص  ِِهتایآ  یلَع  اوّرَِخت  الَف  ُباتکلا  َدِهَش  َهل 

(1) َاّیِکَز هیف  ًانمؤم  َیِّمُس  هنَع َو  ُسجِّرلا  َطیُما  ٍریهطَِتب 

سجر و هنوگره  تسوا و  ریهطت  دـهاش  نآرق  .دیـشابن  رک  روک و  نآ  تایآ  هب  تبـسن  سپ  هداد  تداهـش  وا  ریهطت  هب  ادـخ  باـتک 
.تسا هدش  هدیمان  كاپ  نمؤم و  باتک ، نآ  رد  یلع  هدومن و  رود  وا  زا  ار  یگدولآ 

: دیوگ یم  نینچ  هدرک  هشیاع  هب  باطخ  دراد  تیب  هک 52  شرگید  هدیصق  رد  دّیس 

...انیمُْقنَت هیلع  ام  ّیِصَو و  ْلا _ ِلاتق  یلا  ِكاعَد  ام  ُِشئاعَا 

...انیصَّرلا َلوقلا  َهل  یعَْرت  َْملَو  ِهیبَْرقَا  یف  ًادّمُحم  ِْتنُخَف 

لوق يدرک و  تنایخ  شنادناخ  هرابرد  ربمایپ  هب  تبسن  وت  يزیخرب -  گنج  هب  ربمایپ  ّیـصو  اب  وت  ات  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  هشیاع  يا 
.يدومنن تاعارم  ار  وا 

: دیارُس یم  نینچ  ریهطت  هیآ  هب  هراشا  رد  هدرک و  دزشوگ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لئاضف  يریمح  دیس  سپس 

انودِهاش ِهلاقَْمِلل  ٌروضُح  ُمتنَا  مَُکل َو  یبَنلا  َلاق  دَق  َو 

(2) انیرهاط ًالُک  ُهللا  اَنْأََرب  ٍتیب  ُلهَا  انِا  هّللا ، َدابِع 

میتسه رّهطم  كاپ و  یتیب  لها  ام  هک  یتسردب  ادخ ، ناگدنب  يا  دومرف  دـیدوب ، وا  هبطخ  دـهاش  امـش  همه  هک  یلاح  رد  ربمایپ  انامه 
.تسا هدیرفآ  كاپ  یهانگ  ره  زا  ار  ام  دنوادخ  هک 

وا ِباطخ  نیا  دننام  .دیامن  یم  هراشا  تسنآ  هرمث  هک  یتراهط  یکاپ و  هب  یلو  دنک  یمن  ریهطت  هیآ  دافم  هب  حیرصت  دیـس  زین  یهاگ 
( : ع  ) یلع ترضح  هب 

ایننَج ًاعیضَر و  ًامالغ َو  ًالهَک و  َْتبِط 

انیط ُقلخلا  َناک  َموی  ًانیط  ِقاثیملا  يََدلَو 

.دینیبب دیس ص 458  ناوید  رد  ارنآ  تسا  تیب  لماش 13  هدیصق  لک  ج 2/204 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
بوشآرهش نبا  بقانم  رد  هدنکارپ  روطب  نینچمه  .دینیبب  هعیـشلا  نایعا  رد  زین  دیس ص 428 و  ناوید  رد  لماک  روطب  ار  هدیـصق  - 2

.دشاب یم  رد ج 2/201  ریخا  تیب  ود  ًالثم  .تسا  هدمآ  تبون  رد 24  موس  مود و  دلج 
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انیکَم ِشرعلا  يذ  َدنع  ًاهیجو  ًانومْام  َتنُک 

(1) انیرِهّاطِلل ًابِّیَط  ًایَح  ِرونلا  ِباجح  یف 

زونه مدرم  هک  یماـگنه  یتـح  .يا  هدوب  كاـپ  نینج  نارود  یگراوخریـش و  یناوج و  يریپ و  زا  معا  تـالاح  همه  رد  وـت  یلع ، اـی 
يدوب دنموربآ  هدنز و  رون ، زا  یباجح  رد  دنوادخ  شرع  رد  دوب و  كاپ  وت  تنیط  تفرگ ، یم  قاثیم  ناشیا  زا  ادخ  دـندوب و  كاخ 

.رهاط كاپ و  و 

: دیوگ یم  زین  و 

ُلوؤسم َلاق   َ اّمع ُءرَملا  ِِهئالآ َو  ِهّللِاب و  ُدِهُْشا 

(3) ُلیضفَت ِهَّمُالا  یلع  ُهل  يذلا  ُمامالا  َناک  هنَا  (2) و  ُلوبْجَم ِِّربلا  یقتُّلا و  یَلَع  ٍبلاطیبَا  نب  َِّیلَع  َّنَا 

نآ ربارب  رد   ) دوش یم  لاؤس  دـیوگ ، یم  هچ  ره  زا  صخـش  مناد  یم  هک  یلاـح  رد  مهد  یم  یهاوگ  وا  ياـهتمعن  ادـخ و  دوـجو  هب 
يرترب تلیـضف و  تّما  همه  رب  هک  تسا  یماـما  وا  هدـش و  قـلخ  یکین  يوـقت و  رب  یلع  هک  مهد  یم  تداهـش  زین  و  تسا ) لوؤـسم 

.دراد

نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  .دوب  هدجس  رد  ربمایپ  يزور  : » هک دیوگ  یم  ار  تیاور  نیا  یثّدحم  هک  دینش  يریمح  دیـس  دنیوگ  یم 
بوخ مه  اـه  نیا  دـندومرف : مه  ص )  ) ربماـیپ .رفن  ود  امـش  بکرم  تسا  یبـکرم  بوخ  تفگ : رمع  .دـندش  راوـس  وا  ِتشپ  رب  (ع )

: دروآ مظن  هب  نینچ  وا  نادنزرف  رهوش و  و  س )  ) ارهز ترضح  ِتراهط  هب  هراشا  اب  ار  تیاور  نیا  دیس  دنتسه .» یناراوس 

...ِنابَْعلَی ُهَرْجِح  اسَلَج  ْدق  ُّیبنلا و  َنیسحلاو  ًانَسَح  یتَا 

یم عورـش  انینمؤملاریما » ای  ّیُما  تنا و  یبِاب   » اـب هک  تسا  دیـس  فورعم  رعـش  زا  تاـیبا  نیا  ج 2/201 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  - 1
.دینیبب ج 3/427  هعیشلا ، نایعا  زین  دیس ص 436 و  ناوید  رد  تیب  رد 16  لماک  روطب  ارنآ  .دوش 

( . ج2/170 برعلا ، ناسل   ) ُُهتَْقلِخ هانبَم و  ُهلصاو و  ُُهتعیبط  یشلا ء : ُهَْلبَج  ْمُهَقَلَخ  قلخلا : ُهللا  لَبَج  - 2
ص 322. دیس ، ناوید  ج 3/408 ؛ هعیشلا ، نایعا  ج 2/221 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  فالتخا ؛ یمک  اب  ج 7/267  یناغالا ، - 3
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ِنابکاّرلا ُهَّیِطَملا و  َمِْعنَف  هاِقتاع  اَمُهَتَحت  احارَف و 

ِناِدلاولا ِنادیلَولا و  َمِعنَف  ٍبلاط  یبا  ُنبا  امُهُخیش  ِناصَْحِلل و  ٌهرهَّطَم   (1) ٌناصَح ٌهََّرب  اهُهُُما  ِنادیلو 

(2) ِنایبلا ُْقلَط  ِلئامشلاُمیرک  ٌرهاط  ٌبِّیَط  ُمهُّلُک  َو 

هچ .دنتسشن  ترضح  ياه  هناش  يور  هدرک و  يزاب  هب  عورـش  ناشیا  ناماد  رد  دندمآ ، ربمایپ  یتقو  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
ناشردـپ .فیفع  يدرم  رـسمه  تسا و  كاـپ  فیفع و  راـکوکین و  ناـشردام  هک  يرـسپ  ود  .یناراوس  بوخ  هچ  یبـکرم و  بوـخ 
.دنشاب یم  حیصف  ورابیز و  رهاط و  كاپ و  اهنآ  همه  دنتسه ، ینیدلاو  بوخ  هچ  ینادنزرف و  بوخ  هچ  سپ  تسا  بلاطوبا  دنزرف 

ِرایسب لئاضف  ِندرمش  اب  ار  هقالع  قشع و  نیا  تلع  هدرک و  راختفا  راّرک  ردیح  ّبح  هب  دوخ ، هیمال  هّیریهطت  رد  نایعیش  گرزب  رعاش 
: دناسر یم  ناگمه  شوگ  هب  ریهطت ، هیآ  ءاسک و  ثیدح  هلمج  زا  وا ،

ْلزَالا یف  ٍْنیَع   َ هَفرط هب  ْكِرُْشی  َْمل  ِهّللِاب َو  َنَمآ  نَم  ُّبُِحا   (3) ْلَکَن ْنَِمل  ًاِبثاُوم  ءافَق  ْنَِمل  ًاحِصانُم  ًاردیح  ُّبُِحا  ّینِا 

ْلَهَتبُملا َدنع  ُهّللا  ِهیلع  یَّلَص  یفطصُملا  ِلوسرلا  َسفن  ادَغ  نَم  َو 

ْلَمَتِشا ِنَم  هب  ُهّللا  َرَّهَط  ِْذا  ءاسکلا  موی  یف  ِیّبنلا  َِیناث  َو 

ْلَقَث ِْنیَذه  ُلک  یتْرتِع و  َُهباتِک و  مَُکل  ُْتفَّلَخ  َلاق  َو 

ْلََحترُملا َتدْرَا  اِذا  اذ ، اذ و  یف  ینَنوُُفلْخَتَفیَک  يْرعِش  َتیَلَف 

ْلَبَج ِلْهَس و  ِّلُک  ْنِم  ُهَبَحاص  دق  ُجیجَحلاو  َهَّکَم  ْنِم  َءاج  َو 

ْلَزَنَف مهیف  ِغیلبَتلاب  ُلیربج  ُهَءاج  ٍمُِّخب  َراص  اِذا  یّتح 

ج برعلا ، ناسل  ) لجرلا کلاذک  جیوزتلا و  ِهیَّرُحلا و  ِفافِعلا و  مالسالاب و  هَنصحم  ُنوکت  هنزملا  .هجوزتم و  هفیفع  ناصَح : ٌهارما  - 1
( . 3/209

روطب ص 451  دیس ، ناوید  ج 3/439 ؛ بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  رتشیب ؛ تایبا  اب  ج 7/279  یناغالا ، ص 57 ؛ زتعم ، نبا  تاـقبط  - 2
.لماک

( . ج 14/287 برعلا ، ناسل   ) َعَنَم يَا  َلَکَن  ًاضیا  درک ، عوجر  ریخ  زا  تشگزاب ، ارقهق  هب  دیسرت ، َلَکَن : - 3
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ْلََدب ْنِم  ٍّیلَِعل  ْمکیف  َْسیَلَف  ًالََدب  َهنَع  ِرهُّطلِاب  اوُغَتبَت  ال 

هکناـنآ هب  تسا  يا  هناتـسود  تحیـصن  منخـس  نیا  مراد و  تسود  ار  ردـیح  نم   (1) ْلَحَم یلْعَا  یِلا  ُهـْنِم  اـهُعَفْرَی  ِهِّفَِکل  ُهَّفَک  َراذَا  َّمـُث 
هدروآ نامیا  ادخ  هب  هک  ار  یلع  مراد  یم  تسود  .دنبات  یم  رب  رس  نآ  زا  هکنانآ  هب  تسا  يا  هلمح  دننک و  یم  نخـس  نیا  زا  يوریپ 

زور رد  هک  يردـیح  .دـش  هدرمـش  ربمایپ  سفن »  » و ناج »  » ناونع هب  هلهابم  زور  رد  هک  يردـیح  دوبن ، كرـشم  یندز  مه  رب  مشچ  و 
رهطم كاپ و  دندوب  ابع  ریز  هک  ار  یـصاخشا  دنوادخ  هک  هاگنآ  تشگ ، تلیـضف  نآ  لماش  هک  دوب  ربمایپ  زا  دـعب  رفن  نیمود  ءاسک 

زا هک  یماگنه  متـسناد  یم  شاک  يا  مترتع ، ادخ و  باتک  مراذـگ : یم  یقاب  اهبنارگ  لقث  ود  امـش  نیب  نم  دومرف : ربمایپ  و  تخاس ،
هوک ره  زا  نایجاح  هک  یلاح  رد  تشگزاب  هکم  زا  ربمایپ  .دینک  یم  تیاعر  ارم  بناج  روطچ  رما ، ود  نیا  هرابرد  مور ، یم  ملاع  نیا 
نم نیـشناج  امـش  نیب  یلع  نیا  : » دومرف ربمایپ  دش و  لزان  غیلبت  هیآ  اب  لیئربج  دیـسر ، مخ  ریدـغ  هب  یتقو  .دـندوب  وا  هارمه  یتشد  و 

دیـشابن وا  يارب  ینیزگیاج  لابند  یکاپ  تراهط و  رد  .دینک  هیکت  هدرک و  هعجارم  وا  هب  دیاب  روما  همه  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ،
.درب الاب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  .دنک » يربارب  وا  اب  تلیضف  نیا  رد  دناوت  یمن  سکچیه  اریز 

نب دعـس  هکنانچ  دـندومن ، یفرعم  ار  دوخ  لها  لآ و  اهراب  اهراب و  ریهطت ، زور  رب  هوـالع  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
همطاف و یلع و  ص ، )  ) ربمایپ دش ، لزان  ..ْمُکَءاْنبَا » ُعْدـَن  اَولاعت  ُْلق   » هیآ هک  یماگنه  هلهابم  زور  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  صاقو  یبا 

ياراصن هب  ص )  ) ربماـیپ رگید  تیاور  رد   (2) .دنتـسه نم  لآ  اهنیا  ادنوادخ ، یلآ » ِءالوُه  َّمهللا   » دومرف دـیبلط و  ار  نیـسح  نسح و 
دنراد عامتجا  نیقیرف   (3) .دوش یم  شتآ  هچراپکی  امش  رب  ارحص  نیا  ءاسک ، باحصا  اب  دینک  هلهابم  رگا  : » دومرف نارجن 

نبا هـتبلا  .دـینیبب  ص 350  دیــس ، ناوـید  ج 2/225 و  ریدـغلا ، رد  لـماک  روـطب  میدــیزگرب  ارنآ  زا  یتاـیبا  هـک  ار  هدیــصق  نـیا  - 1
.تسا هدروآ  هدنکارپ  روطب  بقانم  رد  ار  نآ  زا  تیب  جنپ  مه  بوشآرهش 

ص 100. راصبالارون ، ج 8/82 ؛ ریبکریسفت ، ج 3/419 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  ج 1/326 ؛ فاشک ، - 2
.نوگانوگ ظافلا  اب  ج 3/420  بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 3
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.دنتسه دارفا  نیمه  طقف  مه  ص )  ) ربمایپ لها  لآ و  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  هتفرگ ، تروص  نت  جنپ  نیا  اب  طقف  هلهابم  هک 

: دنک یم  هراشا  ءاسک  هسمخ  باحصا  هب  هلهابم ، ناتساد  ندروآرد  رعش  هب  نمض  زین  يریمح  دیس 

اّیرْخُس يدُهلا  اوذَخَّتا  یْحَولِْاب و  اوبَّذَک  َنیکرشْمِلل و  ْلُقَی  َْملَوَا 

اّیَنب ُمُکیَنب َو  انُؤاِسن َو  ًاعم و  ْمُکِسُفنَا  انِسُْفنَِاب و  اومُوق 

اّیِقَّشلا َِدناعلا  َمولَّظلا  یِشْغَت  یّتلا  ِهّللا  َهَنَْعل  ْلعجَنَف  وعْدَن 

(1) اّیسنِا اهُّلُک  ِهَّیربلا  ُریَخ  ٌهسمَخ  هیف  َناکف  ءاسکلا  َبَصَن 

نامنانز و ناتیاهناج و  نامیاهناج و  اب  دییایب  هک  تفگن  دنتفرگ  هرخسم  هب  ار  تیاده  هدرک و  بیذکت  ار  یحو  هک  یناکرـشم  هب  ایآ 
جنپ نآ  ریز  رد  هک  یلاح  رد  تشارفارب  ار  ابع  .میبلطب  یّقش  جوجل و  نمشد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  اعد  یگمه  ام ، امش و  نادنزرف 

.دنشاب یم  نانآ  همه  نیرتهب  نایمدآ ، نیب  رد  هک  دندوب  رفن 

مظن هب  روطنیا  هدورس ، تیب  لها  لئاضف  رد  هک  يرگید  یتیب  ود  تسیب و  هدیصق  رد  دیـس  ار  ءاسک  باحـصا  یفرعم  هلهابم و  نایرج 
: دشک یم 

ِدَغ یف  َلِهاُبن  یّتَح  ْمُکَءاِسن  ْمُکَءاْنبَا َو  اومُؤاه  ٌزْرُک  لاق  ِْذا 

ِدَعْصَملا ِمیرکلا  ِنسحلا  ٍنیسُح و  اهَِّیلَو و  ٍمطافب و  ُِیبَّنلا  یَتَاَف 

(2) ِدهْشَم ِلَْضفَِال  ٍبَجَتنُم  ُریخَا  ٍسداس َو  ُمَرْکَاَف  مُهُسِداس  ُلیربج 

نسح و یلع و  همطاف و  اب  دـمآ  ربمایپ  سپ  .مینک  هلهابم  ات  دـیروایب  ار  ناتنانز  نارـسپ و  ادرف  تفگ : يراصن  گرزب  هک  ماـگنه  نآ 
دوب يا  هدیزگرب  نیسپاو  يرفن و  نیمشش  بوخ  هچ  .دوب  ناشیا  نیمشش  لیئربج  هکنآ ) رگم  دنتشادن  یمشش  رفن ، جنپ  نیا   ) نیـسح

.ارجام نیرترب  يارب  لیئربج 

ءاسک باحصا  رد  رصحنم  ار  ص )  ) دمحم لآ  رگید ، ییاج  رد  يریمح  دیس 

ج 3/430. هعیشلا ، نایعا  ج 3/421 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  دیس ص 462 ؛ ناوید  - 1
.عضوم رد 5  بوشآرهش  نبا  بقانم  رد  زین  ج 3/421 و  هعیشلا ، نایعا  دعب ؛ هب  دیس ص 185  ناوید  - 2
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: دناد یم  دارفا  نیمه  ّبح  رد  اهنت  ار  نآ  زا  ندش  باریس  و  ص )  ) ربمایپ ضوح  رب  دورو  طرش  دیامن و  یم 

ادیُجم َتْحَدَم  اذا  َكارَا  ْدَقَلَف  ِِهلآ  ِّیَبَّنلا و  يَوِس  َّنُحَدْمَت  ال 

ادورُو ُتْدَرَا  اذا  ِِّیبَّنلا  َضوح  ٍدَّمحم  ِلآ  َبِّحب  ُدورُولا  َباط  ادودَو  ًایلاُوم َو  ُنوکَا  مَُهلَو  يدَّرلا  یسفَن  ْمِهیقَت   (1) ءاسِکلا ُلهَا 

ادوسْحَملا انُِّیلَو  َمامِءالا  ِینْعَا  ِهّیِصَو  ٍدَمْحَا َو  ِهعیِشل  ًایقُس 

ادوْملُج امَنَص و ال  ًادباع  ٍدِّحُوم ال  ِلک  َلبق  َّدحَوُملا  ِینْعَا 

(2) ...ادیکَم ٍرِشاعَم َو  َدیک  ُهاقَوَو  ًادّمُحم  َِّیبَّنلا  رَصَن  يذلا  ینْعَا 

نک حدم  ار  ءاسک  باحصا  ینعی  ربمایپ  لآ  .يا  هتفگ  وکین  ینک  حدم  ار  ناشیا  رگا  هک  نکن  حدم  ار  یـسک  وا ، لآ  ربمایپ و  زا  ریغ 
هب یبن  ضوح  رب  ندـش  دراو  تسا  شوخ  هچ  .متـسه  ناشیا  نارادتـسود  یلاُوم و  نم  داـب و  ناـنآ  ياـه  تبیـصم  رپس  نم  ناـج  هک 

عقاو دسح  ِدروم  ِتسرپرـس  ماما و  نامه  وا ، ّیـصو  زا  مدارم  .وا  ّیـصو  راتخم و  دمحا  نایعیـش  داب  باریـس  .دمحم  لآ  بح  هلیـسو 
مدارم .دیتسرپن  تب  هاگچیه  دوب و  نادحوم  همه  زا  لبق  هک  تسا  یتسرپادخ  دحوم و  نامه  ربمایپ  یـصو  زا  مدارم  .دشاب  یم  هدش ،

.درک تظافح  نانمشد  رکم  هلیح و  زا  دومن و  يرای  ار  ربمایپ  اج  همه  هک  تسا  یسک  نامه 

: دیوگ یم  نینچ  رصح  بلاق  رد  دناد و  یم  لها  لآ و  قادصم  ار  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ناماما  اهنت  يریمح  دیس 

ُلّالُض ُسانلا  يدُهلِاب و  يدتها  ِنَم  ْمُه  یفطصملا و  َدَعب  ُهمئالا  ْمُه 

ینعی وا  تیب  لها  دـمحم و  ءاسک ، لها  دـسیون : یم  یقرواپ  رد  تیب  نیا  لیذ  تسین  هعیـش  هکنیا  اـب  يریمح  دیـس  ناوید  عماـج  - 1
.دنتسه مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و 

.تسا هدمآ  نآ  تیب  راهچ  بوشآرهش ج 3/10  نبا  بقانم  رد  .دیناوخب  دعب  هب  دیس ص 169  ناوید  رد  ار  یتیب  هدیصق 17  نیا  - 2
( . ج 2/35 بوشآرهش ، نبا  بقانم   ) .دنا هداد  تبسن  یعازخ  لبعد  هب  یضعب  ار  رعش  نیا  زا  تیب  هتبلا 4 

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_120_2
http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :

(1) ُلآ ِتیبلا و  ُلها  َدمْحَِال  مُه  ٍمَدَق و  یلَع  یشْمَی  نم  ُریخ  مهنَا  و 

ناشیا .دندرب  یم  رـس  هب  یهارمگ  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دنتفای ، تیاده  ناشیا  اهنت  دنتـسه و  مدرم  ناماما  ربمایپ ، زا  دعب  ناشیا  اهنت 
.يرگید هن  دنشاب  یم  وا  لآ  دمحا و  تیب  لها  ناشیا  اهنت  دنور و  یم  هار  نیمز  يور  هک  دنتسه  یناسک  نیرتهب 

لئاضف نایب  هار  رد  يو  .دیـشک  یم  مظن  هب  ار  نآ  اناوت ، رعاـش  نیا  هک  نآ  رگم  دوبن  وا  تیب  لـها  و  ع )  ) یلع يارب  یتلیـضف  دـنیوگ 
ص)  ) ربمایپ نادناخ  حدـم  هب  لّدـبم  یلو  هدـش  زاغآ  یـصخش  وجه  اب  شرعـش  یهاگ  یتح  .درک  یم  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  ناشیا 

نمشد رایسب  دیس  اب  بهذم ، رد  فالتخا  ببس  هب  هک  يربنع » هللادبع  نب  راوس   » مان هب  دوب  یصخش  هرـصب  یـضاق  ًالثم  .تسا  هتـشگ 
سبح ار  وا  داد  روتـسد  یـضاق  اذـل  .تسا  هدرک  وجه  هک  نآ  رگم  هتـشاذگن  ار  هباحـص  زا  يدـحا  يریمح  دیـس  دـنتفگ : وا  هب  .دوب 

یم شدازآ  هدرک و  بارخ  ار  نادنز  ینکن ، جراخ  سبح  زاار  دیـس  رگا  دنتفگ : یـضاق  هب  هدش و  عمج  نایعیـش  مشاه و  ینب  .دننک 
یضاق ینک !؟ یم  شا  ینادنز  دیوگب  تیب  لها  حدم  رگا  اما  یهد !؟ یم  شاداپ  وا  هب  دیوگب ، ار  وت  حدم  یـسک  رگا  روطچ  مییامن ،

هب هچ  ار  وت  دیوگ : یم  راوس  یضاق  هب  باطخ  نآ  يادتبا  رد  هک  تفگ  يا  هدیصق  هعیش  عاجش  رعاش  .دنک  دازآ  ار  دیـس  دش  روبجم 
ع)  ) یلع لئاضف  ...تسا و  نانچ  نینچ و  هک  یسک  هرابرد  ییوگ  یم  هچ  یتسه ، راع  بیع و  اپ  هب  ات  رس  هک  وت  ص ، )  ) ربمایپ ردارب 

: دنک یم  هراشا  نینچ  ءاسک  لها  هب  درامش و  یم  یکی  یکی  ار 

ِراهْط  ُ َِال َرْهُّطلا  َنسحلا  ًاعم و  اْنیَسُح  ًایلع و  ًاّبُح 

ِراثیاو ٍمارکِِاب  اوُّصُخ  یلوُألا  ِءاسِکلا  َلهأ  ًامطاف  و 

(2) ِراِّنلل ِيزِْخِلل و  ُریصَی  ْمُهُضُْغب  يُری  ِهّللا  ُضِْغبُمَف 

راثیا و مارکا و  زا  رپ  ناشیا  یگدـنز  رـسارس  هدوب و  ءاسک  لها  هک  متـسه  همطاف  رهطم و  كاـپ و  ِنیـسح  نسح و  یلع و  ّبحم  نم 
ار ناشیا  ضغب  سکره  .تسا  يراکادف 

ص 301. دیس ، ناوید  ج 3/425 ؛ هعیشلا ، نایعا  ج 4/459 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
ج 3/415. هعیشلا ، نایعا  - 2
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.دور یم  منهج  يراوخ و  يوس  هب  هدرک و  ینمشد  ادخ  اب  ایوگ  دشاب  هتشاد 

هک دـینک  هجوت  .دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  وا  هزیگنا  اـهنت  تشادـن و  يداـم  ضرغ  رعـش ، نتفگ  رد  دیـس  دـش  رکذ  هچناـنچ 
: دنک یم  هراشا  ریهطت ، هیآ  دافم  هب  نمض  رد  هدرک و  هیده  ناشیا  هب  ار  شرعش  روطچ 

اوَبِّیُط ًارُط و  ِسانْدَالا  نم  اوُّفُص  ُمُْهنَع َو  ُسجّرلا  َبِهُْذا  ٍْتَیب  ِلْهَا  یِلا 

...ُبَهْذَم ِهَیالِولا  ِیف  ْمُْهنَع  ِساّنلا  َنِم  ًانمُؤم  َناک  ْنَِمل  ام  ٍْتِیب  ِلْهَا  یِلا 

(1) ُبَرَقَّتَا ِِهب  اّمِم  ْمُُهبُح  َو  ٍدمُِّحم ؟ ِلآ  ِّبح  ْنَع  ینَنیْهنَتَا 

لها هب  میدقت  .دنا  هزیکاپ  كاپ و  هدش و  هیفـصت  اه  یکاپان  همه  زا  هدش و  هدودز  ناشیا  زا  يدیلپ  سجر و  هک  یتیب  لها  هب  میدـقت 
بح هلیـسو  هب  نم  هک  نآ  لاح  و  دینک ؟ یم  یهن  دـمحم  لآ  ّبح  زا  ارم  ایآ  .تسا  ناشیا  تیالو  لوبق  رد  نانمؤم  بهذـم  هک  یتیب 

.میوج یم  برقت  ادخ  هب  ناشیا ،

تـسود ار  یناسک  طقف  ات  دزومآ  یم  ناگمه  هب  دیـس  نآ ، رد  هک  میروآ  یم  ار  یتاـیبا  يریمح ، دیـس  راعـشا  ماـتخ  ِنسح  ناونع  هب 
یلع اب  هک  ره  اب  شاب  تسود  ادخ   » هک هدرک  بلط  دنوادخ  زا  اهراب  ص )  ) ربمایپ .تسا  هدومن  ناشیا  یتسود  هب  رما  ادخ  هک  دنرادب 

ینمشد نودب  تیب  لها  یتسود  هک  تسناد  دیاب  ًاساسا  .تسا » نمشد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  شاب  نمشد  تسا و  تسود  نم  تیب  لها  و 
هک تسا  یتقیقح  نیا  و  دـش ، هراشا  نآ  هب  يریمح  دیـس  و  ع )  ) قداص ماما  يوگتفگ  رد  هچناـنچ  .درادـن  يدوس  ناـنآ  نانمـشد  اـب 

: دیوگ یم  هک  تسا  صاعورمع  نیا  .دنراد  فارتعا  نآ  هب  مه  تیب  لها  نانمشد  یتح 

(2) ُباَوث ِهتَّبَحَم  یفَکل  امَف  ِیلَع  ادعَا  ٌنِم  َْربَت  َْمل  ْنِاَف 

باوث وت  يارب  وا ، نتشاد  تسود  رد  یئوجن ، يرازیب  تئارب و  ع )  ) یلع نانمشد  زا  رگا 

ص 66. دیس ، ناوید  ج 2/211 ؛ ریدغلا ، ج 3/409 ؛ هعیشلا ، نایعا  ج 4/226 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
یلو هدش ، هداد  تبسن  صاعورمع  هب  رعـش  نیا  بتک ، زا  يرایـسب  رد  هچرگا  دیوگ : یم  ینیما  همالع  ص 193 . يداصلا ، هفشر  - 2

( . ج 4/27 ریدغلا ،  ) دشاب یم  هیواعم  سلجم  رد  نآ  هدنناوخ  طقف  صاعورمع  تسا و  ریغص  یشان  نآ  هدنیارس 
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.دوش یمن  لصاح  شاداپ  و 

راـهظا نمـض  زین  تاـیبا  نیا  رد  .درک  یم  حیرـصت  تیب  لـها  نانمـشد  زا  يّربت  ینعی  مهم ، هفیظو  نیا  هب  هراومه  يریمح  دیـس  اذـل 
: دنک یم  ءاسک  لها  نانمشد  راثن  ار  دوخ  تنعل  يرادب !! تسود  ار  همه  دیاب  دیوگ : یم  وا  هب  هک  یسک  زا  بجعت 

ِءامِهُفلا َنِم  ِمِهَف  ٍهمالَع  ًهَّرَم  یل  ِِلئاِقل  ُْتبِجَع  ْدََقل  َو 

ِءاهَقُفلا ِِکلاسَم  َریغ  َتْکَلَس  َو  مِِهنید ؟ یف  ًانِعاط  َکَمِوَق  َتْرَجَهَا 

؟ ِءافو َلهأ  َْتنُکَف  ِعیمَجلا  َّبُح  ٍدمحم  لآ  ِّبَُحب  َتْجَزَم  ّالَا 

ِءاطِغ هیلع  ٍسوبلم  ِّقَْحِلل ، ٍدِعابُم  ِریَغ  ٍباوِجب  ُُهْتبَجَاَف 

یئالِو َّیلَع  ْمَُهل  ُِهلالا  َضَرَف  وذّللا  ُمُهف  یتَّبِحَا  ءاسکلا  ُلها 

ِءافَِصب ٌهَدَوَم  َّیَلَع  ْمُهَلَف  مهَنید  یلاو  مُهَّبَحَا َو  ْنَِمل  َو 

(1) ِءاجَه ِدصَِقب  یّنِم  ْمُهُّصُخَا  یتنَعل َو  ْمِهیَلَع  مَُهل  َنوِدناعلاَو 

یم تمذـم  ار  اـهنآ  نید  هدرک و  يرود  دوـخ  موـق  زا  اـیآ  تفگ : نم  هب  تسناد  یم  هاـگآ  ملاـع و  ار  دوـخ  هک  يا  هدـنیوگ  يزور 
نم يرادب ؟ تسود  ار  همه  ینک و  کیرش  یتسود  رد  ار  همه  دمحم  لآ  اب  دوش  یم  هچ  .يا  هتفرن  ار  نایاناد  هار  راک  نیا  اب  ییامن ؟
نم ِنابوبحم  متفگ : وا  هب  .دوب  هدـناشوپ  ار  نآ  ماهبا  ياـه  هدرپ  هن  دوب و  رود  قح  زا  هن  هک  مداد  یباوج  هدرک و  بجعت  وا  نخـس  زا 

( هک تسا  نینچ  مدرم  هیقب  هب  تبـسن  نم  عضوم  اـما   ) .هدرک بجاو  نم  رب  ار  ناـشیا  یتسود  دـنوادخ  هک  دنتـسه  ءاـسک  لـها  طـقف 
ار وا  مه  دـنک ، دوخ  هشیپ  ار  اهنآ  ینمـشد  سکره  یلو  دوش  یم  وا  لماش  نم  هناصلاخ  قشع  درادـب  تسود  ار  ءاسک  لـها  سکره 

.تفای دهاوخ  صاصتخا  وا  هب  نم  ِتمّذم  وجه و  مه  منک و  یم  تنعل 

لها نانمـشد  زا  يو  تئارب  رب  رظاـن  هک  وا  زا  يرگید  راعـشا  دیـس ص 52 ؛ ناوید  ج 3/419 ؛ هعیـشلا ، نایعا  ج 3/421 ؛ بقانم ، - 1
.دیناوخب تاحفص 263 و 268 و 272 و 273 و 274 و 283  یناغالا ج 7  رد  دیناوت  یم  ار  تسا  تیب 

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 138 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_123_1
http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :

ناوکذ رعاش :

راعـشا اب  تسا  يرعاـش  .دوش  یم  ریبعت  ع » )  ) نیـسح یلوم   » هب هاـگ  و  مشاـه » ینب  یلوم   » هب وا  زا  یهاـگ  هک  تسا  يرعاـش  ناوکذ 
مدرم و نیب  اهنآ  ندـناوخ  رد  الـسلا ، مهیلع  همئا  زا  عافد  رد  راعـشا  ندورـس  رب  هوـالع  .تسا  هدوب  تیب  لـها  میرح  عفادـم  هک  وکین 

رـضحم رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هرابرد  یلاع  رایـسب  ياه  حدـم  ًالثم  تسا  تئرج  اب  رایـسب  ناورم  هیواـعم و  نوچ  ارما  سلاـجم  یتح 
هدش تبث  يرایسب  بتک  رد  فورعم و  رفعج » نب  هللادبع   » رتخد زا  ناورم  يراگتساوخ  يارجام  رد  وا  ناتـساد   (1) .دناوخ یم  هیواعم 

.تسا هتفگ  خساپ  ار  ناورم  تراسج  رعش ، تیب  هس  اب  سلجم  نامه  رد  ناوکذ  و 

ناوکذ ِرعش 

یم تسا ، زاـجح  رد  وا  لـماع  هک  ناورم  زا  هیواـعم  هک  هدوـب  رارق  نیا  زا  رفعج  نب  هللادـبع  رتـخد  زا  ناورم  ِيراگتـساوخ  يارجاـم 
هب وا  رایتخا  دیوگ ، یم  هدرک  عانتما  هللادبع  .دنک  دـقع  دـیزی  شرـسپ  يارب  ار  راّیط » رفعج  نب  هللادـبع   » رتخد موثلک » ما   » هک دـهاوخ 

بلط دـنوادخ  زا  نم  دـیامرف : یم  ماما  دـهد و  یم  ربخ  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  هیـضق  ناورم  .تسا  ع )  ) نیـسح ماما  شا  ییاد  تسد 
!! نینمؤملاریما دیوگ : یم  دنیـشن و  یم  ع )  ) نیـسح ماما  دزن  هدمآ و  ناورم  دندش ، عمج  يوبن  دجـسم  رد  مدرم  یتقو  .منک  یم  ریخ 

یهدب مامت  هفاضا  هب  دیوگب ، شردپ  هک  یغلبم  ره  تسا : زیچ  هس  رتخد  نیا  رهم  مهد و  ماجنا  ار  دقع  نیا  ات  هدرک  رما  نم  هب  هیواعم 
هب مدرم  دریگ  تروص  جاودزا  نیا  رگا  نادب  هک : دهد  یم  همادا  سپـس  .هّیما  ینب  مشاه و  ینب  هلیبق  ود  نیب  حلـص  زین  شردپ و  ياه 

! تسین وا  يارب  يوفک  اریز  دیراد  دیزی ، نوچ  يداماد  هک  دنروخ  یم  هطبغ  امش 

اما .میدینـش  یتفگ و  ناورم ، يا  .داد  يرترب  دوخ  قلخرب  دـیزگرب و  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  رکـش   » دـهد یم  باوج  ع )  ) نیـسح ماـما 
نامنارتخد ام  عقوم  هچ  زا  شردپ ، نیِد  ءاضق  هرابرد  اما  .مینک  یمن  زواجت  رهم  رادقم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تنس  زا  ام  رهم  هرابرد 

.تسا هعیشلا ج 6/431  نایعا  رد  وا  لاح  حرش  زا  رادقم  نیمه  - 1
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سپ مینک ، یم  هدرک و  ینمـشد  امـش  اب  ادـخ  رطاخ  هب  ام  هلیبق ، ود  نیب  حلـص  هراـبرد  اـما  ؟ میا هداد  رارق  دوخ  نید  ءاـضق  هلیـسو  ار 
وا وفک  ًالبق  سکره  هدوزفین و  وا  تیافک  رد  وا ، تراما  هکنادـب  درادـن ، وفک  دـیزی  یتفگ  هکنیا  اـما  .مینک  یمن  حلـص  اـیند  رطاـخب 

دنروخ و یم  هطبغ  ام  لاح  هب  ءالهج  دوش  ام  داماد  وا  رگا  هکنادـب  دـنروخ  یم  هطبغ  مدرم  یتفگ  هکنیا  اما  .تسه  مه  نونکا  هدوب ،
«. شلاح هب  اشوخ  هک  دنروخ  یم  هطبغ  وا  لاح  هب  القع 

نب مساـق  شیومعرـسپ  يارب  ار  راـیط  رفعج  نب  هللادـبع  رتـخد  موثلک  ما  نم  هک  دیـشاب  دـهاش  همه  مدرم  يا  دومرف : ع )  ) ماـما سپس 
.مدومن دقع  رایط  رفعج  نب  دمحم 

ود اب  سپس  .تسا  هتفرگ  همشچرس  امش  توادع  زا  راک  نیا  دیدرک و  هلیح  مه  زاب  امش  مشاه  ینب  يا  تفگ : دش و  ینابصع  ناورم 
.درک لماک  ار  دوخ  تراسج  رعش ، تیب 

: تسا ریهطت  هیآ  دافم  هک  تفگ  نینچ  یبدا ، یب  نآ  باوج  رد  تسشنن و  تکاس  ام  ثحب  دروم  رعاش  ناوکذ ، اما 

یناثَملا ِیف  َکلاِذب  ْمُهرَّهَط  ٍسْجِر َو  َّلُک  ْمُْهنِم  ُهّللا  َطامَا 

ینادُم َكانُه َو ال  ٍْوفُک  ٍریظن َو ال  ْنِم  ْمُهاوِس  ْمَُهلامَف 

؟(1) نانِجلا ِلهأ  ْنِم  ِرایخَالا  یِلا  ٍدینَع  ٍراّبَج  ُّلک  ُلَعُْجیَا 

زا ریغ  نادناخ  نیا  يارب  .تسا  هدمآ  نآرق  رد  بلطم  نیا  هتخاس و  ناشرهطم  كاپ و  هدودز و  ار  اه  يدـیلپ  همه  ناشیا  زا  دـنوادخ 
؟ دوشب یتشهب  رایخا  فیدر  مه  دناوت  یم  یشکرس  رابج  ره  ایآ  .درادن  دوجو  يوفک  ریظن و  ناشدوخ 

.دیناوخب ج 6/431  هعیشلا ، نایعا  ج 4/44 و  بوشآرهش ، نبا  بقانم  رد  ار  ارجام  لیصفت  - 1
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ساوُنوبا رعاش :

یگرزب هلیبق  هب  وا  تبسن  یمَکَح »  » .تسا مود  نرق  ریهش  رعاش  ساونوبا ، هب  فورعم  یمَکَح  حابص  نب  لوالادبع  نب  یناه  نب  نسح 
وا هب  ارچ  هکنیا  دروم  رد  .دوب  ساونوبا  سپـس  »(3) و  یلعوبا  » ادتبا وا  هینک   (2) .تسا فـالتخا  وا  بَسَن  رد  (1) و  دشاب یم  نمی  رد 

هدش هتفاب  يوم  ود  ببس  هب  .دشاب و  یم  َكَّرََحت  یشلا ُء =  ْسان  زا  هتفرگرب  هملک  نیا  هکنیا  یکی  .تسه  لوق  ود  دنا  هتفگ  ساونوبا 
یتسه و نمی  زا  وت  تفگ  وا  هب  رمحا ،» فلخ   » شداتسا هکنآ  رگید   (4) .درک یم  تکرح  هدوب و  نازیوآ  يو  ياه  هناش  رب  هک  تسا 
، دوش یم  عورش  وذ »  » اب ناشیا  همه  مان  اریز  دنفورعم ، ءاوذَالَا »  » هب نمی  كولم  هک  اجنآ  زا  .یشاب  هتـشاد  نمی  كولم  زا  یمـسا  دیاب 

(5) .داد رییغت  ساونوبا »  » هب دیزگرب و  ار  ساونوذ »  » وا يارب  داتسا 

اجنآ لــها  زا  ینز  هـتفر  زاوـها  هـب  يو   (8) .دوـب دـمحم » نـب  ناورم   » نایهاپـس زا  (7) و  قـشمد لـها  زا  (6) و  یماش ساونوبا ، ردـپ 
دروآ و هرـصب  هـب  ار  وا  شرداـم  (11) و  تفر ایند  زا  شردـپ  دـش  هلاس  یتقو 6   (10) دمآ اـیند  هب  زاوـها  رد  ساوـنوبا  (9) و  تفرگ

(12) .دش گرزب  اجنامه 

ج 2/60. برعلاءابدا ، ج 2/156 ؛ هرهزلا ، موجنلا  - 1
ج 2/60. برعلاءابدا ، - 2

ج 2/61. برعلاءابدا ، ج 2/156 ؛ هرهازلا ، موجنلا  ءارعشلا ص 227 ؛ تاقبط  - 3
نایعا ج 2/156 ؛ هارهزلا ، موجنلا  ج 9/380 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  ج 13/407 ؛ قشمد ، هنیدم  خیرات  ج 7/302 ؛ الوکام ، نبا  لامِکا  - 4

ج 2/61. برعلاءابدا ، ج 5/333 ؛ هعیشلا ،
ج 2/61. برعلاءابدا ، - 5
ج 2/60. برعلاءابدا ، - 6

.رکاسع نبا  خیرات  زا  لقن  هب  ج 2/225  مالعالا ، - 7
ج 2/225. مالعالا ، ج 2/95 ؛ نایعالا ، تایفو  ص 227 ؛ ارعشلا ، تاقبط  - 8

ج 2/225. مالعالا ، ج 2/95 ؛ نایعالا ، تایفو  - 9
هثیدحلا ج 3/43. یناجملا  ج 1/596 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  ج 2/225 ؛ مالعالا ، ج 2/95 ؛ نایعالا ، تایفو  - 10

ج 2/61. برعلاءابدا ، ص 227 ؛ ءارعشلا ، تاقبط  - 11
ج 1/596. نیفلؤملا ، مجعم  ص 228 ؛ ءارعشلا ، تاقبط  - 12
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، فورعم ِرعاـش  يوـحن و  ِملاـع  رمحا » فـلخ   » رـضحم زا  وا  گرم  زا  سپ  (1) و  تخومآ بدا  رعـش و  باـبح » نب  هبلاو   » دزن ادـتبا 
(2) .درب هدافتسا 

شنابز ات  دنام ، لاس  کی  تفر و  ارحـص  هیداب و  هب  اذل   (3) دوش فورعم  صلاخ ، بارعا  اب  طالتخا  زا  لـبق  تساوخ  یمن  ساونوبا 
رد رت  نیریش  هجهل و  رد  رت  حیـصف  تغل و  هب  رت  ملاع  ار  يدحا  دیوگ : یم  ظحاج  هک  يروط  هب   (4) .تشگرب هفوک  هب  دش و  حیصف 

ِلها ءَْرقَا  هک  ورب  ساونوبا  يا  تفگ : وا  هب  هک  تفرگ  ارف  ناـنچنآ  یمَرـضَح  بوـقعی  دزن  زین  ار  نآرق   (5) .مدیدن ساونوبا  زا  مالک ،
هب دوب  قساـف  همه ، نیا  اـب  یلو   (7) .تفاـی تسد  زین  خوسنم » خـسان و   » ماـکحا و ثیدـح و  هقف و  تغل و  مولع  هب   (6) .یتسه هرصب 

ناشیا رایتخا  رد  ماش  ات  حبص  زا  یقیسوم  تاودا  اب  وا  دندرک و  یم  ریجا  رانید  کی  هب  ار  وا  اه  یلابُاال  اه و  نارذگشوخ  هک  يروط 
(8) .دنام یم 

ناقساف ِقسف  شرعش  رد  یتح  يو   (10) .مدرک یم  ملع  بسک  يو  زا  دوبن ، ساونوبا   (9) ِنوجم قسف و  رگا  : » دیوگ یم  یعفاش  ماما 
(12) .تشاد هیکت  ًادیدش  ادخ  وفع  هب  هکلب  هدوبن  دحُلم  ساونوبا  هتبلا   (11) .دیشک یم  مظن  هب  ار  دوخ  رصع 

نید یِهاون  رماوا و  هب  وا  ءازهتـسا  یتسم ، قسف و  زا  مه  نوراه  درک و  يو  حدـم  دـش و  نوراـه  هاـگرد  برّقم  هتفر  دادـغب  هب  سپس 
(13) .دیشوپ مشچ 

زا مه  وا  لصا  هدوب ، یبوعـش  ساونوبا  هکنیا  اب  .دورب  شرابرد  هب  هک  تساوخ  وا  زا  اهراب  نومأم  اما  تسویپ  نیما  هب  نوراـه  زا  دـعب 
مارتحا نایناریا  هب  نومأم  دوب و  سراف 

ج 2/69. برعلاءابدا ، ج 3/43 ؛ هثیدحلا ، یناجملا  - 1
ج 2/69. برعلاءابدا ، ءارعشلا ص 228 ؛ تاقبط  - 2

ج 2/62. برعلاءابدا ، - 3
ج 3/43. هثیدحلا ، یناجملا  ج 2/62 ؛ برعلاءابدا ، - 4

ج 7/78. قشمد ، خیرات  رصتخم  - 5
ج 2/69. برعلاءابدا ، - 6

ص 234. ءارعشلا ، تاقبط  - 7
ج 2/61. برعلاءابدا ، - 8

ناسل  ) دهد یم  ماجنا  حئابق  هک  یسک  نجام : .هَعَنَـص  امب  ُناسنالا  یلابیال  يرگ -  یلاباال  ندوب -  اورپ  یب  لعف  لوق و  رد  نوجم : - 9
( . ج 13/32 برعلا ،

ج 2/225. مالعالا ، - 10
ج 2/90. برعلاءابدا ، - 11
ج 2/87. برعلاءابدا ، - 12
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، دش هتـشک  نیما  هک  یماگنه   (1) .تفرن نومأم  رابرد  هب  رعاـش ، یلو  دوب ، هداد  رارق  اـجنآ  رد  مه  ار  دوخ  تختیاـپ  تشاذـگ و  یم 
راـنک ار  بارـش  دومن و  رافغتـسا  هبوت و  دـش و  دـهاز  هدیـشک ، تسد  دوخ  لاـمعا  زا  اذـل  دروآ  يور  وا  هب  يدـیماان  سأـی و  یعوـن 

ای لاس 198  رد  ار  وا  تاـفو   (2) .تفر ایند  زا  یگلاس  نس 54  رد  هکنیا  ات  دنام  دادـغب  رد  هتفرن  قسف  غارـس  رمع  رخآ  ات  تشاذـگ و 
(3) .دنا هتسناد   196

رصع رد  رعش  رادمچرپ  هک  يروطب   (4)، درک هبلغ  شمولع  ریاس  رب  رعش  رد  وا  ملع  یلو  تشاد  تسد  مولع  زا  يرایـسب  رد  ساونوبا 
داجیا ون  یکبس  رعش ، رد  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا   (6) .دراد نایناندع  دض  يدایز  راعشا  هتشاد و  بصعت  نایناطحق  هب   (5) .دش دوخ 

« هفیلخ یجاح   » هک روطنامه  اما   (8)، تسا هدش  پاچ  راب  نیدنچ  روهشم و  وا  ناوید   (7) .دومن جراخ  يوََدب  هجهل  زا  ار  رعش  درک و 
وا هرابرد  يدایز  ناـگرزب   (9) .تسا هدش  فلتخم  وا  ناوید  اذـل  دـندرک ، عمج  ار  وا  راعـشا  الـضف  زا  رفن  نیدـنچ  نوچ  دـیوگ ، یم 

.تسا رایسب  نخس  زین  وا  شیاتس  رد   (10) ...و رامع  یفطصم  سابع  ینساحم ، یکز  خوّرَف ، رمع  روظنم ، نبا  دننام  دنا  هتـشون  باتک 
(11)« .تسا نیمّدقتم  رد  سیقلاءرما  دننام  نیرخأتم  رد  ساونوبا  : » دیوگ یم  وا  دیتاسا  زا  یکی  هدیبعوبا 

كرد ار  تیلهاج  ساونوبا  رگا  دیوگ : یباتع » موثلک   » تشذگ و وا ، تحاصف  زین  ملع و  تعسو  هرابرد  ظحاج  یعفاش و  ماما  نخس 
ساونوبا ِملع  تعسو  هب  ار  یسک  هک  هدش  لقن  تخبون  نب  لیعامسا  زا   (12) .تفای یمن  يرترب  وا  رب  یسک  دوب ، هدرک 

ج 2/62. برعلاءابدا ، - 1

ج 2/62. برعلاءابدا ، - 2
( . ج 2/225 مالعالا ، ج 5/331 ؛ هعیشلا ، نایعا   ) .تسا فالتخا  وا  رمع  تدم  تافو و  دلوت و  خیرات  رد  - 3

ج 5/333. هعیشلا ، نایعا  - 4
ج 2/156. هرهزلا ، موجنلا  - 5
ص 228. ارعشلا ، تاقبط  - 6

ج 2/225. مالعالا ، - 7
ج 3/43. هثیدحلا ، یناجملا  - 8
ج 1/596. نیفلؤملا ، مجعم  - 9

ج 2/225. مالعالا ، - 10
ج 2/89. برعلاءابدا ، ج 2/225 ؛ مالعالا ، ج 3/43 ؛ هثیدحلا ، یناجملا  - 11

ج 2/225. مالعالا ، - 12
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: دـیوگ یم  وا  هرابرد  زین  متاـحوبا   (2) .درک عمج  ساونوبا » راـبخا   » ماـنب یباـتک  رد  ار  شرعـش  وا و  خـیرات  روـظنم  نبا   . (1) مدیدن
(3) .درک جراخ  ار  اهنآ  ساونوبا  دندوب ، نوفدم  یناعم ،

ساوُنوبا ِرعش 

زین ار  تیبـلا  لـها  ناـشیا ، ندرمـش  رهطم  موصعم و  نمـض  دـناد و  یم  راـختفا  اـهنت  ار  ندوب  يولع  و  ع )  ) یلع هب  باـستنا  ساونوبا 
: دنک یم  نانآ  رد  رصحنم 

ُرَخَتفُم ِرْهَّدلا  ِمیدق  یف  َُهل  امَف  ُهبِْسنَت  َنیح  ًایوَلَع  نُکَی  َمل  ْنَم 

ُرَوُّسلا هب  ْتَءاج  ام  َباتکلا و  ُملِع  ْمُهَدنِع  ِْتیَبلا و  َلها  ُموقلا  َکئلوأ 

(4) اورِکُذ امَْنیَا  مهیَلَع  ُهالَّصلا  يِرَجت  مُُهبُویُج  ٌتاّیِقَن  َنورِّهَطُم 

اه هروس  رد  هچنآ  نآرق و  ملع  دنتـسه و  تیب  لها  موق ، نیا  .درادـن  يراختفا  هیام  چـیه  دـشابن  يولع  نداد ، تبـسن  ماگنه  سکره 
.دوش یم  هداتسرف  اهنآ  رب  دورد  تاولص و  دوش  هدرب  ناشمان  اجره  دتسه و  نماد  كاپ  كاپ و  رهطم و  ناشیا  .تساهنآ  دزن  هدمآ ،

تاداقتعا تحـص  زین  بلطم و  نیمه  رگنایب  وا  رعـش  نیا  .تشاذـگ  راـنک  ار  قسف  هدرک  هبوت  رمع  رخآ  ساونوبا  دـش  هتفگ  هچناـنچ 
أجلم و ار  مالـسلا  مهیلع  يدهم  ترـضح  ات  ماما  هدزاود  دـناد و  یم  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  کّسمت  ار  تیقفوم  هار  اهنت  هک  تسوا 

.درامش یم  دوخ  هانپ 

ُمظعَا َكَوفع  َّنَِاب  ُتِْملَع  ْدَقَلَف  ًهَْرثَک  یبونُذ  ْتَمُظَع  ْنِا  ِّبر  ای 

؟ ُمَحرَی اذ  ْنَمَف  يدَی  َتْدَدَر  اِذاف  ًاعُّرَضَت  َتْرَمَا  امک  ِّبر  َكوُعْدَا 

ُمرجُملا وعْدَی  وجرَی و  يّذلا  ِنَمَف  ٌنسُحم  ِّالا  َكوجْرَیال  َناک  نِا 

ُملسُم ّینِا  َُّمث  ینَظ  ُلیمج  اجَّرلا و  ِالا  ًهلیسو  َکیلا  یل  ام 

ج 2/70. برعلاءابدا ، ج 2/96 ؛ نایعالا ، تایفو  - 1
ج 2/71. برعلاءابدا ، - 2
ج 2/89. برعلاءابدا ، - 3

میدقت اب  شیب  مک و  همه  ج 2/553  قحلا ، قاقحا  ص 168 ؛ راصبالارون ، ص 209 ؛ يداصلا ، هفشر  ص 237 ؛ همهملا ، لوصفلا  - 4
! دشن تفای  وا  ناوید  رد  یلو  دنا  هدروآ  ظافلا  فالتخا  ریخأت و  و 
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ُمِصْعَتسَی مِِهب  ْنَم  قَّفَوُملا  َّنِا  ِِهلِاب  ٍدمحُِمب و  ًاکِسمَتسُم 

ُملُعا ٍیّلع  نِم  َهَیامِحلا  َُّمث  ٍدمحأ  ِیبن  َکّ نِم  َهَعافَشلاَمث 

ُمَتْکُم مامالا  یّتح  اُنتاداس  ُهَدالوا  ُهَدعب  َنیسحلا و  َمث 

(1) ُمکحم ٌنْصِح  َكاذف  ُذولَا  مِِهب  ُمَصعَتْسُم  ٌأَْجلَم  ِّرُح  ُتاداس 

عّرـضت و اـب  يدرک ، رما  هک  روطناـمه  اراـگدرورپ ، .تسا  رت  میظع  وت  وـفع  هک  مناد  یم  یلو  تسا  میظع  نم  ناـهانگ  رگا  اـهلاراب ،
وت تمحر  هب  رگا  ایادـخ ، دـنک ؟ یم  محر  نم  هب  یـسک  هچ  ینکدر  ارم  ِتسد  رگا  اـما  مناوخ ، یم  ار  وت  هدـمآ  تهاـگرد  هب  يراز 

یکیدزن برقت و  هلیسو  چیه  نم  دنشاب ؟ راودیما  یسک  هچ  هب  دنناوخب و  ار  یسک  هچ  نیمرجم  سپ  دنشاب ، راودیما  ناراکوکین  طقف 
ما هدز  دمحم  لآ  دمحم و  نماد  هب  تسد  هک  یلاح  رد  مناملـسم ، هدوبن  دحلم  رفاک و  هکنیا  نظ و  نسح  دیما و  زا  ریغ  مرادـن  وت  هب 

سپـس تسا  یلع  تیامح  دمحا و  تربمایپ  ِتعافـش  ما ، هلیـسو  رگید  .دوب  دـهاوخ  ّقفوم  دـنک  ادـیپ  کّسمت  ناشیا  هب  سکره  اریز 
یم هدنهانپ  نانآ  هب  هک  دنتـسه  نم  هانپ  أجلم و  نم و  ناربهر  تاداس و  اهنیا  همه  .يدـهم  ترـضح  بیاغ  ماما  ات  وا  دالوا  نیـسح و 

.دنمکحم يا  هعلق  اریز  موش 

.تسا هتخادنا  ار  رخآ  تیب  هنافسأتم 4  هک  ساؤنوبا ص 618  ناوید  ج 2/189 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
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: موس نرق  نارعاش  - 2-2

هراشا

.میزادرپ یم  نانآ  ياه  هیریهطت  موس و  نرق  نارعاش  هب  کنیا 

یعفاش سیردا  نب  دمحم  رعاش :

ماما .تسا  مود  نرق  ناگرزب  زا  یّکم  يزاجح  یبّلطم  یـشرق  یمـشاه  عفاش ، نب  نامثع  نب  ساـبع  نب  سیردا  نب  دـمحم  هللادـبعوبا 
یم وا  هب  بستنم  نابهذـم  یعفاش  همه  هک  تسا  تنـس  لها  هناـگراهچ  همئا  زا  یکی  و  ربماـیپ ، ِّدـج  بلطملادـبع ، لـسن  زا  یعفاـش ،

ناهج هب  مشچ  نیطسلف  هزغ  رد  نابهذم ، یفنح  ماما  هفینحوبا »  » گرم زور  اب  نامز  مه  تسرد   (1) يرجه لاس 150  رد  يو  .دنشاب 
گرزب اـجنامه  درب و  هکم  هب  دوـب  هلاـس  هـک 2  ار  وا  شرداـم  (3) و  تفر اـیند  زا  شردـپ  هک  دوبن  شیب  یکدوـک  زوـنه   (2) .دوشگ

تایبدا و رعش و  تغل و  ملع  رد   (6) .درک ظفح  ار  نآرق  همه  هک  دوب  هلاس  (5) و 7  تفرگ ارف  هنییُع  نب  نایفس  دزن  ار  نآرق   (4) .دش
لها هناـگراهچ  همئا  زا  رگید  یکی  سنا » نب  کـلام   » شا هدنـسیون  دزن  ار  اّـطوم » ، » هتفر هنیدـم  هـب  سپـس  تفاـی و  رحبت  برع  ماـیا 
مولع زا  یهاـگآ  همه  نیا  اـب  وت  تسا  فیح  تفگ : نم  هب  میاهومعرـسپ  زا  یکی  : » دـیوگ یم  دوـخ  یعفاـش   (7) .درک ظفح  تنس ،

هتفر کلام  دزن  سپ  .تسا  ناناملسم  گرزب  نونکا  سنا » نب  کلام  : » تفگ مریگب ؟ ارف  یسک  هچ  زا  متفگ : .يریگن  دای  هقف  برع ،
دنام و اجنآ  لاس  ود  هتفر ، دادغب  هب  سپس   (9) .تشادن رتشیب  لاس   10 هک دوب  یلاح  رد  نیا ،  (8) «. مدرک ظفح  ار  اّطوم  بش  رد 9  و 

رمع رخآ  ات  تشون و  ییاهباتک  هدرک  رفـس  رـصم  هب  هکم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  لاس 199  رد  یعفاش   (10) .درک فینصت  باتک  دنچ 
نامه

.هدمآ وا  لاح  حرش  لصفم  روطب  ج 1/18  يونسا ، هیعفاشلا  تاقبط  ءزج 17/282 و  ءابدالا ، مجعم  رد  - 1
ج 3/116. نیفلؤملا ، مجعم  ج 6/26 ؛ مالعالا ، - 2

ج 10/263. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 3
.3/116 نیفلؤملا ، مجعم  ج 6/26 ؛ مالعالا ، ءزج 17/282 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 4

ج 3/116. نیفلؤملا ، مجعم  - 5
ج 10/263. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 6

ج 3/116. نینمؤملا ، مجعم  - 7
ءزج 17/284. ءابدالا ، مجعم  - 8
ج 10/263. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 9
ج 3/116. نیفلؤملا ، مجعم  - 10
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هرهاق رد  وا  رازم   (1) .دش نفد  رصم  رد  هتفر و  ایند  زا  یگلاس  نس 54  رد  لاس 204  بجر  هام  بش  نیرخآ  رد  ات  درک  یگدـنز  اج 
(2) .تسا فورعم 

نیرت ملاع  نیرت و  بیدا  نیرترعاش ، ار  وا  هدوب و  شوهاب  رایـسب  يو  .تسا  ناوارف  نخـس  یعفاـش  ماـما  ینید  یملع و  ماـقم  هراـبرد 
(4) .داد یم  اوتف  یگلاس  ای 20  نس 18  رد  هک  دوب  رحبتم  يردق  هب  زین  ثیدح  هقف و  رد   (3) .دنا هتسناد  تائارق  هقف و  رد  مدرم 

هکنیا زا  هیانک  دشاب _  ذغاک  نادملق و  وا  تسد  رد  سکره  : » تفگ یم  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا  زا  رگید  یکی  لبنح ، نب  دمحا 
نید دیدجت  يارب  ار  رفن  کی  نرق  ره  يادتبا  رد  دـنوادخ  : » تفگ یم  زین  »(5) و  تسا قح  یعفاش  زا  وا  ندرگ  رب  دـشاب _  ملع  لها 

یباتک بحاص  هک  يرهاط  یلع  نب  دواد   (6)« .تسا یعفاش  مود  ِنرق  ِددّجم  دمآ و  زیزعلادبع  نب  رمع  لوا  نرق  يادـتبا  دتـسرف ، یم 
، تواخـس نید ، یتـسرد  بسن ، تفارـش  هدـشن ، عمج  وا  ریغ  رد  هک  دراد  ییاـه  یگژیو  يو  : » دـیوگ یم  تسا  یعفاـش  لـئاضف  رد 

نب سنوی   (8) .تسا تنـس  نآرق و  یناعم  هب  مدرم  ملعَا  یعفاش  دـنا  هتفگ  زین  »(7) و  فیلأت نسُح  باتک و  ظفح  و  یـسانش ، ثیدح 
یم ملکت  رعـش  رد  رگا  تسا و  مدرم  ِملعا  متفگ  یم  تفگ ، یم  نخـس  تیبرع  رد  رگا  هک  دوب  نینچ  یعفاش  دیوگ : یم  یلعالا  ُدبع 

(9) .تفگ یم  نخس  هقف  رد  رگا  زین  تسا و  مدرم  ِملعا  متفگ  یم  درک 

، تسا دلج  هک 7  هقف  رد  ّمُالا » «، » ثیدحلا فالتخا  «، » نآرقلا ماکحا  ، » ثیدـحلا رد  دنـسملا » : » دـننام تسا  رایـسب  یعفاش  فیناصت 
...و هقف ، لوصا  رد  هلاسرلا » «، » ننس »

ج 3/116. نیفلؤملا ، مجعم  ج 6/26 ؛ مالعالا ، ءزج 17/282 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 1
ج 6/26. مالعالا ، - 2
ج 6/26. مالعالا ، - 3

ج 6/26. مالعألا ، ج 10/263 ؛ هیاهنلا ، هیادبلا و  - 4
ج 6/26. مالعالا ، - 5

ج 10/264. هیاهنلا ، هیادبلا و  ءزج 17/314 ، ءابدالا  مجعم  - 6
ج 10/264. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 7
ج 10/265. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 8
ءزج 17/300. ءابدالا ، مجعم  - 9
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نینچمه .درب  یم  ماـن  یپاـچ  یطخ و  عبنم   61 اه ، هلاقم  زا  ریغ  مالعالا »  » رد یلکرز  .تسا  هدـمآ  يرایـسب  عباـنم  رد  وا  لاـح  حرش 
ماما بقانم  یگدـنز و  هراـبرد  هرهزوبا » دـمحم   » و یعاـفرلا » نیـسح  « » يواـنم فؤرلادـبع  «، » ینالقـسع رجح  نبا   » نوچ یناـگرزب 

.دنا هتشون  هناگادج ، ياهباتک  یعفاش ،

: یعفاش ِرعش 

اومِصَتْعا َو   » هیآ لیذ  تنـس ، لها  رـسفم  یبلعث  .دندناوخ  یهلا  نامـسیر  تاجن و  ياه  یتشک  ار  دوخ  تیب  لها  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
نب رفعج  ینعی :  (2) ...هّللا ِْلبَِحب  اومِـصَتْعا  َلاق َو  يّذلا  ُهللاَو  نحن  دمحم ، نب  رفعج  لاق  دیوگ : یم   (1)« اوقرَّفَت ًاعیمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب 
همئا زا  یکی  هک  تسا  هجوت  لباق  رایـسب  .دینزب  گنچ  نآ  هب  هدومرف  ادـخ  هک  میتسه  یهلا  نامـسیر  ام  مسق  ادـخ  هب  دومرف : دـمحم 
ربمایپ تیب  لها  تاجن  هنیفـس  رب  راوس  لهج ، یهارمگ و  هماگنه  رد  هک  دـنک  یم  راهظا  شرعـش ، رد  یعفاش  ماما  ینعی  تنـس ، لها 

: دنز یم  گنچ  ناشیا  نماد  هب  دوش و  یم  (ص )

ِلْهَجلا ّیَغلا و  ِرُْحبَا  یف  ْمُُهبِهاذَم  ْمَِهب  ْتَبَهَذ  ْدَق  َساّنلا  ُتیأَر  اَّمل 

ِلْسُّرلا   ِ مَتاخ یفطصملا  ِتیب  ُلُها  مُه  هاجنلا َو  ِنُفُس  یف  ِهّللا  ِمْسا  یلَع  ُْتبِکَر 

(3) ِْلبَْحلِاب ِکِّسَمتَّلِاب  انِْرمُأ  ْدَق  امَک  مُهُؤالو  وُه  ِهّللا َو  َْلبَح  ُتْکَْسمَا  و 

ياه یتشک  راوس  ادـخ  ماـن  اـب  درب ، یم  ورف  تلاـهج  یهارمگ و  ياـهایرد  رد  ار  مدرم  فلتخم ، ياـه  بهذـم  مینیب  یم  هک  هاـگنآ 
یم تسا  ناشیا  یتسود  انامه  هک  ار  ادـخ  نامـسیر  موش و  یم  دنتـسه ، ناربمایپ  متاخ  یفطـصم  دـمحم  تیب  لها  نامه  هک  تاـجن 

.میوش اهنآ  هب  کسمتم  هک  هدرک  رما  نینچ  ام  هب  دنوادخ  اریز  مریگ 

رد مه  رگا  دوب و  هدـش  هتخانـش  ناگمه  دزن  دارفا  نیا  مان  نوچ  هدرکن ، یفرعم  ار  ربمایپ  رهطم  تیب  لها  اـجنیا  رد  یعفاـش  ماـما  رگا 
، ریهطت هیآ  رد  تیب  لها  قیداصم 

هیآ 103. نارمع ، لآ  - 1
.هفیرش هیآ  لیذ  نایبلا ، فشکلا و  - 2

ص 57. يداصلا ، هفشر  - 3
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نارـسمه یتح  يدحا  زگره  هدرکن و  کش  هاگچیه  هّللا ، لبح  تدوم و  هیآ  تاجن و  ياه  هنیفـس  قادصم  رد  یلو  هدش ، کیکـشت 
زا ار  دوخ  يرازیب  تئارب و  هدرک و  یفرعم  ار  نت  جـنپ  رگید ، يرعـش  رد  یعفاش  ماما  زاـب  اـما  .دـنا  هدوبن  لـخاد  عمج  نیا  رد  لوسر 

لئاضف دنرادن  لمحت  مدرم  زا  یعمج  دنتفگ : یعفاش  هب  هک  هدرک  لقن  نیطمسلادئارف »  » رد ینیومح  .دنک  یم  مالعا  ناشیا  نانمـشد 
.يا هدش  جراخ  نید  زا  ینعی  دنیوگ  یم  یضفار »  » وا هب  ًاروف  دربب ، ار  اهنآ  مان  یسک  رگا  .دنونشب  ار  تیب  لها 

.تسا تیب  لها  یفرعم  ًاحیرص  هدش ، هتفگ  یعفاش  هب  هک  ینخس  هب  هجوت  اب  هک  درک  اشنا  ار  تایبا  نیا  یعفاش  ماما 

هّیِکَّزلا َهمطاف  ِْهیَْطبِس و  ًایلَع و  اورَکَذ  ٍسلجم  یف  اذا 

هّیِقَْلقَلَِسل ُهَّنا  ُنَْقیأَف  ْمهاوِس  يرکِذ  مُهُضعب  يرْجَاَف 

هِّینَّدلا ِتایاوّرلاب  َلَغاشَت  ِهیَنب  وا  ًایلَع  اورکَذ  اذا 

هَّیِضفاّرلا ِثیدح  نِم  اذهَف  اذه  ِموق  ای  اوزَواَجت  َلاق  َو 

هّیَمِطافلا َّبُح  َْضفَّرلا  َنْوَرَی  ٍسانُا  ْنِم  ِنِْمیَهُملا  یلا  ُْتئَِرب 

(1) ْهِیلهاجلا َْکِلِتل  ُُهتَنَْعل  ّیبَر َو  ُهالص  ِلوسّرلا  لآ  یلَع 

ار ناشیا  ریغ  نخس  هدرک  ضوع  ار  عوضوم  ًاروف  مدرم  زا  یضعب  دوش ، یم  هدرب  اهنآ  رسپ  ود  همطاف و  یلع و  مان  یسلجم  رد  هاگره 
همه نآ  زا  دـیآ ، یم  نایم  هب  شنارـسپ  یلع و  رکذ  یتقو  اریز  دـنا ، هراکدـب  ِنانَز  هداز  اهنآ  هک  منک  یم  نیقی  نم  اذـل  .دـنیوگ  یم 
دینک اهر  ار  تایاور  نیا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  هجوت  تسس  فیعض و  تایاور  هب  هدنادرگور و  ناشیا ، لئاضف  رد  دنتـسم  تایاور 

یم ضفر  ار  ناـیمطاف  همطاـف و  بح  هک  یمدرم  زا  میوج  یم  يرازیب  گرزب  يادـخ  يوـس  هب  نم  .تسا  نایـضفار  نانخـس  زا  اریز 
.یلهاج مارم  نآ  رب  ادخ  تنعل  لوسر ، لآ  رفن  جنپ  نیا  رب  ادخ  تاولص  دورد و  .دنرامش 

هیآ رد  دنک ، یم  یفرعم  حوضو  نیا  هب  ار  وا  تیب  لها  دمحم و  لآ  یعفاش  یتقو 

ج 4/324. ریدغلا ، - 1
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.ناشیا ریغ  رگید  ياج  رد  دنشاب و  رفن  جنپ  اج  کی  رد  تیب  لها  دوش  یمن  اریز  دنتـسه ، تراهط  قادصم  رفن  جنپ  نیمه  مه  ریهطت 
یناعم هب  مدرم  ملعا  دوش  یم  هتفگ  هک  یعفاش  نامه  .دراد  تیب  لها  لـئاضف  رد  یتیاور  اـی  هیآ  هب  هراـشا  یعفاـش  راعـشا  زا  تیب  ره 

(1) .تسا تنس  نآرق و 

مومع و ام  : » تفگ یم  زین  و  دـشاب » ربمایپ  تنـس  وریپ  وا  زا  رتشیب  مدـیدن  ار  يدـحا  : » دـیوگ یم  لبنح  نب  دـمحا  هک  یعفاش  ناـمه 
ینید یملع و  بتارم  زا  یشخب  هک  یعفاش  نامه   (2)« .یعفاش زا  رگم  میتفرگن  دای  ار  هللا  لوسر  ثیدح  خوسنم  خسان و  صوصخ و 

.دش رکذ  وا 

یمن وا  دندش  یم  تیب  لها  لماش  مه  ص )  ) ربمایپ نارسمه  رگا  ایآ  و  دنک ؟ یم  هابتشا  تیب  لها  دارفا  یفرعم  رد  یصخش  نینچ  ایآ 
فلاخم ار  وا  ریثک  نبا  لیلد ، هچ  هب  سپ  تسین ؟ هعیش  هدیقع  نامه  وا  دیاقع  زین  تایاور و  تایآ و  زا  یعفاش  تشادرب  ایآ  تسناد ؟

؟(3) دناد یم  هعیش 

: دیبایب حوضو  هب  زین  ریز  ياه  یتیبود  رد  تیب  لها  هب  ار  یعفاش  ماما  دیدش  تبحم  قشع و 

َْهلَْزنَا ِنآرقلا  ِیف  ِهّللا  َنِم  ُضرَف  ُمُکُّبُح  ِهّللا  ِلوسَر  ِْتَیب  َلهَا  ای 

(4) َُهل َهالَص  ُمُْکیَلَع ال  ِلَُّصی  َْمل  ْنَم  ُمُکَّنَأ  ْردَقلا  ِمیظَع  نِم  ْمُکافَک 

رد سکره  هک  سب  نیمه  امـش  ِناشولُع  ماقم و  ِتمظع  رد  .تسا  هدـش  هدرمـش  بجاو  نآرق  رد  امـش  یتسود  ربماـیپ ، نادـناخ  يا 
.تسین حیحص  وا  زامن  دتسرفن ، دورد  امش  رب  شزامن 

ُبُوتَا ُهنَع  ُتَْسل  ُبنَذ  َِکلاذف  ٍدّمحم  ِلآ  ُبح  یبنَذ  َناک  ْنَئل 

(5) ُبوطُخ َنیرِظاّنِلل  ْتََدب  ام  اذا  یِفقوَم  يرْشَح و  َموی  یئاعَفُش  ُمُه 

ج 10/265. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 1

ءزج 17/311. ءابدالا ، مجعم  - 2

ج 10/266. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 3
.تیب ره  هب  طوبرم  تایاور  هارمه  هب  ج 2/303  ریدغلا ، - 4

ج 4/135. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 5
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نآ ناشیا  اریز  .درک  مهاوخن  هبوت  نآ  زا  هاـگچیه  هک  تسا  یهاـنگ  نیا  دـینادب  سپ  تسا ، ربماـیپ  ِتیب  لـها  ِیتسود  نم  هاـنگ  رگا 
تیب و لها  لئاضف  رکذ  حدم و  رد  یعفاش  راعشا  .دنتسه  نم  ناعیفش  دوش ، یم  راکـشآ  اه  تبیـصم  دئادش و  تمایق ، رد  هک  ماگنه 

(1) .تسا ناوارف  نیسح  ماما  ءاثر  زین 

.راعشا عبانم  رکذ  اب  ص 163  يداصلا ، هفشر  - 1
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نّجلا کید  رعاش :

هب روهـشم  یعیـش ، ینامَلَـس  یـصُمُح  یبلک  میمت  نب  دیزی  نب  نابغر  نب  بیبح  نب  مالـسلادبع  نب  نابغر  نب  مالـسالادبع  دـمحموبا 
دلب زا  وا  لــصا   (4) .دـش نکاس  اجنامه  هدـمآ  اـیند  هب   (3) هیروـس رد   (2) ّصُمُح رهـش  رد   (1) يرجه لاـس 161  رد  نجلا  کـید 

(7) .دشن رود  ماش  دالب  زا  هاگچیه  دوب و   (6) هامح کیدزن   (5) هّیمَلَس

(10)، دشاب یم  یسابع  رصع  ءارعـش  زا  يو   (9) .تسا هتشاد  یبوخ  عیـشت  دنیوگ  یم  تنـس  لها  ياملع  هدوب و   (8) هعیش وا  بهذم 
(11) .داد یمن  رارق  دمآرد  هلیسو  ار  رعش  یلو 

(14) و هدوب مامت  یبا  دـننام  رعـش  رد  وا  بهذـم   (13) .تسا عبط  شوـخ  يرعاـش  (12) و  هتفگ یم  رعـش  بوخ  رایـسب  نجلا  کـید 
(15) .دنا هدرک  ذخا  رایسب  وا  زا  نارگید  مامتوبا و 

هک دوب  یناسک  زا  میمت »  » وا ّدج   (16) .دراد رایسب  راثآ  ع )  ) نیسح ماما  یثارم  رد 

ج 4/5. مالعالا ، ات 240/245 ؛ لاس 231  تایفو  یبهذ ، مالسا  خیرات  ج 1/497 ؛ يربکلا ، ناویحلا  هویح  - 1
ج 2/237. باقلالا ، ینکلا و  244 ؛  / هطوبرم دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  ج 3/184 ؛ نایعالا ، تایفو  - 2

ج 4/5. مالعالا ، - 3
ج 14/52. یناغالا ، - 4

هطوبرم 1/244. دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  - 5
ج 4/5. مالعالا ، - 6
ج 4/5. مالعالا ، - 7

.245 هطوبرم / دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  ج 11/163 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 8
ج 3/184. نایعالا ، تایفو  ج 1/497 ؛ يربکلا ، ناویحلا  هویح  - 9

ج 1/497. يربکلا ، ناویحلا  هویح  /244 ؛ هطوبرم دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  - 10
ج 4/5. مالعالا ، ج 3/184 ؛ نایعالا ، تایفو  - 11

ج 3/184. نایعالا ، تایفو  ج 15/111 ؛ قشمد ، خیرات  رصتخم  - 12
ج 15/111. قشمد ، خیرات  رصتخم  - 13

ج 2/237. باقلالا ، ینکلا و  ج 14/52 ، یناغالا ، - 14
.345/ هطوبرم دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  - 15

هویح ءالبنلا ج 11/164 ؛ مالعا  ریـس  244 ؛ هطوبرم / دلج  یبهذ  مالـسا  خیرات  ج 3/184 ؛ نایعالا ، تایفو  ج 14/52 ؛ یناغالا ، - 16
ج 1/497. يربکلا ، ناویحلا 
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(1) .دروآ مالسا  يرهَف » هملسم  نب  بیبح   » تسد هب  هداهن و  تنم  وا  رب  دنوادخ 

بهذم و یبوعش  نجلا  کید   (3) .دوب زبس  شنامشچ  اریز  تشگ ، فورعم  مان  نیمه  هب   (2) هدش نجلا » کید   » هب بقلم  رعاش  نیا 
ام رب  ار  ناشیا  اذل  میرادن و  یقرف  مه  تمایق  رد  میناملسم و  بارعا  لثم  مه  ام  هک  تشاد  داقتعا  دوب و  مجع  رب  برع  تلیـضف  رکنم 

ماـیا رد  رمع ، يدـنا  داـتفه و  زا  دـعب  اـی 236(6)  لاـس 235  رد  ماجنارـس   (5) .درک یم  رخف  بارعا  رب  یتــــح  ،(4) و  تسین يرترب 
.تفر ایند  زا   (8) صمح رهش  رد  (7) و  لکوتم

: نجلا کید  ِرعش 

طقف مجع  برع و  نیب  مدرم  نیرتهب  دنک  یم  حیرـصت  تیب  کی  رد  تسوا ، ندوب  یبوعـش  رب  رظان  هک  يراعـشا  نمـض  نجلا  کید 
: دنربارب مدرم  هیقب  اما  دننارگید ، رب  رخف  لضف و  ياراد  ناشیا  اهنت  دنتسه و  ءاسک  باحصا  نت  جنپ 

(9) ِبَرَع ْنِم  ٍمْجُع و  ْنِم  ِهیَّرَبلا  ُریَخ  ًاعم  ِءاسِکلا  ُباحصَا  ُّرُغلا  ُهسمَخلا  َو 

: دننام درامش  یم  ار  ع )  ) نینمؤملاریما لئاضف  شراعشا  رد  اهراب  يو 

(10) ...هَِقئافلا ُتافَّصلا  یلاعَملا و  اذه  هَِقباس  ٌهَرُُصن و  ٌَهباِرق و 

.تسین ییاتمه  ار  وا  ربمایپ  توعد  لوبق  رد  مه  ادخ و  نید  يرای  رد  مه  و  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  یکیدزن و  رد  مه 

ج 15/111. قشمد ، خیرات  رصتخم  ج 3/184 ؛ نایعالا ، تایفو  ج 14/52 ؛ یناغالا ، - 1
.244/ هطوبرم دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  ج 3/184 ؛ نایعالا ، تایفو  - 2

ج 4/5. مالعالا ، ج 36/204 ؛ قشمد ، هنیدم  خیرات  ج 14/52 ؛ یناغالا ، - 3
ج 14/52. یناغالا ، - 4

ج 3/184. نایعالا ، تایفو  - 5
.دنا هدرک  رکذ  ای 236  عبانم 235  هیقب  هدرک  تبث  طقف 235  ار  وا  تافو  لاس  هک  ج 4/5  مالعا ، زا  ریغ  - 6

ج 1/497. يربکلا ، ناویحلا  هویح  - 7
ج 4/5. مالعالا ، - 8

.ار تیب  کی  نیمه  طقف  ج 9/696  قحلا ، قاقحا  هدروآ و  ار  لماک  رعش  ج 36/203  قشمد ، هنیدم  خیرات  - 9
ج 2/5. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 10
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فسأت ترـسح و  وا ، تمـصع  یکاپ و  هب  هراشا  و  ع )  ) نینمؤملاریما لئاضف  ندرمـشرب  نمـض  نجلا  کید  هدیـصق  نیا  رد  نینچمه 
: دنک یم  زاربا  ناشدوخ  قوقح  زا  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  ندوب  مورحم  هب  تبسن  ار  شیوخ 

یتأ ْلَه  ِهروِسب  اوفُرَش  ٍرشْعَم  ُهَّبَحَم  یفَرَش 

یتَفلا ِشرعلاوذ  ُهاّمَس  ِهِْکتَف  یف  ْنَم  َيالو  َو 

اتَّلَز يواهَملا  یلأ  ُهاوِس  امَدَق  اذا  ٌْتبَث   (2) اتَع (1) و ال  َمالَأ ُّطَق َو ال  َمانْصالا  ُِدبْعَی  َْمل 

اتَّتَشَت ِّیبَّنلا  َدَعب  ُُهباتک  يدُهلا و  ُلِْقث 

اترْسَحاو ْمهعوضُخ  ْمِهِّلُذ َو  نِم  اتَرْسَحاو 

(3) !؟ ّیتم یلإ  یتَم و  یّتَح  مِهّوُدَع  ُهایَح  َْتلاط 

 _ هک تسا  یسک  نم  يالوم  دنتفای و  يرترب  تفارـش و  یتا » له   » هروس اب  هک  تسا  یهورگ  هب  تبحم  قشع و  نم ، فرـش  تزع و 
دیتسرپن تب  زگره  هک  تسا  یـسک  وا  ...یلع _ الا  یتفال  يادن  اب  دیمان _  درمناوج »  » ار وا  دنوادخ  هلمح ، ماگنه  دـحا _  گنج  رد 

یم اه  هانگ  کلاهم و  رد  اهمدق  همه  یتقو  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  .دـیزرون  رابکتـسا  زگره  دربن و  دای  زا  ار  مرک  دوج و  زگره  و 
 - ربماـیپ تاـفو  زا  دـعب  هک  تسا  تیادـه  لـقث  نآرق ، هارمه  هب  وا  .تـسا  موـصعم  اریز  تـسا ، مدـق  تباـث  دزغل و  یمن  يو  دـنزغل ،

دیاب دـنچ  ات  یک و  اـت  اترـسحاو ! .دنتـشاذگاو  ار  اـهنآ  هدرکن و  هجوت  ناـشیا  هب  مدرم  هکنیا  زا  اترـسحاو ! .دـندش  ادـج  هنافـسأتم _ 
!؟! دننامب هدنز  اهنآ  نانمشد 

( . ج 12/211 برعلا ، ناسل   ) دندناوخ میئل  ار  وا  مدرم  َمالَا = سیسخ ، لصالا و  ّینَد  میَئل : مرک ، ودوج  دض  مُؤل  - 1
( . ج 9/43 برعلا ، ناسل   ) ّدحلا زواج  ربکتسا و  اتع : - 2

ج 2/203. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 3
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یعازُخ لِبعِد  رعاش :

رد دسر و  یم  ناطحق  هب  وا  تبسن  .تسا  مود  نرق  رد  هیماما  هعیش  ریظن  مک  ءارعش  زا  یعیش  یعازُخ  نیزر  نب  یلع  نب  لبعد  یلعوبا 
(1) .درادن یفرعم  هب  يزاین  هک  تسا  روهشم  ردقنآ  لبعد »  » ینعی يو  بقل  یلو  تسا ، فالتخا  وا  مسا 

ع)  ) یلع ترـضح  باکر  رد  نیفـص  رد  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  ردقنارگ  هباحـص  یعازخ " ءاقرو  نب  لیَدب   " ناگداون زا  لبعد 
دادغب رد  رمع  نایاپ  ات  وا  تنوکس  یلو   ، (3) هدوب هفوک  رد  لاس 148  رد  وا  تدالو   (2) .دش دیهش  هیواعم  نارای  تسد  هب  دیگنج و 

رد دندوب و  بدا  لضف و  ملع و  نادـناخ  لبعد ، ِّدـج  نیزر "  " تیب .تسا (5)  هتفر  مه  يرایـسب  ياهرفـس  هب  هتبلا  و   ، (4) دشاب یم 
" ءاقرو نب  لیدب   " ناشیا يالعا  دج  هب  ص )  ) ربمایپ ياعد  ببس  هب  اه  تلیضف  نیا  همه  دنتسه و  يرایسب  نیثدحم  ارعـش و  اهنآ  نیب 

هدورس تفگ و  یم  رعـش  بوخ  رایـسب  زین  لبعد   (6) .دنرعاش یگمه  لبعد  يومع  دـنزرف و  ردارب و  .دـشاب  یم  هکم ، حـتف  زور  رد 
تیب و لها  حدم  رد  وا  راعشا  رثکا  هچرگا   (7)، دنک یم  تابثا  رعـش  بدا و  رد  ار  وا  غوبن  تسا  يراج  اهباتک  اهنابز و  رب  هک  شیاه 
زا تئارب  اب  رگم  دوش  یمن  صلاـخ  ع ، )  ) تیب لـها  تیـالو  هک  اـجنآ  زا  دـسیون : یم  ینیما  همـالع   (8) .تسا ناشیا  نانمـشد  ءاجه 
مه لبعد  اذل  هدرکن ، قلخ  بلق  ود  صخش  کی  يارب  ادخ  دنتسج و  تئارب  ناکرشم  زا  مه  شلوسر  ادخ و  هچنانچ  ناشیا ، نانمشد 

(9) .درک یم  ناشوجه  هدرک ، مالعا  ناشیا  بصانم  نیبصاغ  هرهاط و  ترتع  نانمشد  زا  ار  دوخ  تئارب  يرازیب و  هتسویپ 

ج 2/113. برعلاءابدا ، ج 2/266 ؛ نایعالا ، تایفو  - 1
ج 3/64. هثیدحلا ، یناجملا  - 2

ج 1/704. نیفلؤملا ، مجعم  ج 2/113 ؛ برعلاءابدا ، - 3
ج 2/339. مالعالا ، 11/99 ؛ زج ، ءابدالا  مجعم  - 4
ج 2/368. ریدغلا ، ج 1/704 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  - 5

ج 2/363. ریدغلا ، - 6

ج 2/369. ریدغلا ، - 7
ج 2/118. برعلاءابدا ، - 8

ج 2/369. ریدغلا ، - 9
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اپ زا  مه  نایولع  دـندرک ، لـمع  شیوخ  ياـه  هتفگ  فـالخ  اـما  دـندمآ ، راـک  يور  رب  ترتع ، زا  عاـفد  ناونع  هب  ساـبع ، ینب  یتقو 
(1) .دنتساخرب يرادفرط  يراکادف و  هب  هتسشنن و 

هب  (2) .تسناد یم  اهنآ  قح  ار  تماما  تفالخ و  هتـشاد  بصعت  ص )  ) دـمحم لآ  هب  زین ، تیب  لها  ِءالو  رد  یناف  هعیـش  ِرعاش  لبعد ،
هتسویپ ببس ، نیمه  هب   (4) .تفرگ یم  ماقتنا  نایسابع  زا  ییوگوجه  نیا  اب  ایوگ  ،(3) و  درک وجه  ار  ارزو  افلخ و  همه  ببس  نیمه 

شود هب  ار  مراد  هبوچ  هک  تسا  لاـس  یتیاور 50  هب  ای  لاس  نم 40  تفگ : یم  هک  تسا  فورعم  رایـسب  وا  هلمج  نیا  دوـب و  يرارف 
(5) .دشکب راد  هب  ارم  هک  مبای  یمن  ار  یسک  اما  مشک  یم 

ِوجه ِدروم  هک  یسک  نیلوا  نوراه ، گرم  زا  دعب  یلو   (6) .تفگ یمن  وا  وجه  یلئالد  هب  تفر و  دیشرلا  نوراه  رابرد  هب  ادتبا  لبعد 
.تفگ وجه  زین  ار  قثاو  مصتعم و  نومأم و  دعب  (7) و  دوب نوراه  نامه  دش  عقاو  رعاش 

ار لبعد  تفگ : ینک ؟ یمن  يراک  ییوگ و  یمن  يزیچ  لبعد ، وجه  باوج  رد  ارچ  دـنتفگ  وا  هب  .درک  وجه  ار  تاّیَز " نبا   " لـبعد
(8) .دشک یم  شود  هب  ار  دوخ  ِراد  تسا  لاس  وا 30  مینک ؛ هچ  وا  هیلع  رب  ام  هک  كاب ، هچ 

(9) .تسا هدرمش  ع )  ) اضر ماما  و  ع )  ) مظاک ماما  باحصا  زا  ار  وا  ملاعم "  " رد بوشآرهش  نبا  هدوب و  مه  ثیدح  نایوار  زا  لبعد 
الوط دی  مه  تایبدا  خیرات و  ملع  رد 

ج 3/64. هثیدحلا ، یناجملا  - 1
ج 2/114. برعلا ، ءابدا  - 2

ج 2/266. نایعالا ، تایفو  ءزج 11/99 ؛ ءابدالا  مجعم  - 3
ج 2/114. برعلاءابدا ، - 4

ج 2/369. ریدغلا ، ج 2/114 ؛ برعلاءابدا ، ج 3/64 ؛ هثیدحلا ، یناجملا  ج 2/339 ؛ مالعالا ، ج 2/266 ؛ نایعالا ، تایفو  - 5
.تسا ج 2/114  برعلاءابدا ، رد  لئالد  نیا  حورشم  - 6

ج 2/122. برعلاءابدا ، - 7
 . ج 2/369 ریدغلا ، ص 298 ؛ ءارعشلا ، تاقبط  - 8

ج 2/373. ریدغلا ، - 9
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یم فورعم ، رعاش  يُرتُْحب "   " هک يروطب  تسوا  ياهبنارگ  راعشا  ببس  هب  وا  ترهش  رتشیب  دیاش  اما   (1) .دراد زین  یتافیلأت  هتشاد و 
رظن زا  وا  مالک  اریز  دـشاب  یم  رترعاش  تسا _  روهـشم  نارعاـش  زا  زین  وا  هک  يراـصنا _  دـیلو  نب  ملـسم  زا  نم  دزن  لـبعد  : » تفگ

(2) «. تسا رت  حیصف  یبرع ،

اب هتفگ و  ءاثر  ار  ود  ره  يرتحب  .دـنتفر  ایند  زا  لبعد ، و  فورعم ، رعاش  ماـمتوبا "  " هک ماـگنه  نآ  دوب و  يُرتُحب  ناتـسود  زا  لـبعد 
ُسِراَدـم  " ِعلطم اب  لوسر ، لآ  حدـم  رد  فورعم  هیئات »  » هدیـصق بحاص  لـبعد   (3) .تسا هدومن  دای  ناـشیا  زا  مردارب » ود   » تراـبع

نیرتوکین زا  لبعد  هیئاـت  : " دـیوگ یم   " یناـغالا  " رد یناهفـصا  جرفلاوبا   (4) .تسا سمـشلا " نم  رهـشا   " هک دـشاب  یم  ...ٍتایآ "
هب هکس  هدش  رقتـسم  تفالخ  رد  نومأم  یتقو  دسیون : یم  شخیرات  رد  رکاسع  نبا   (5) «. تسا تیب  لها  حئادم  نیرت  یلاع  اهرعش و 

.دـندروآ شیارب  مه  ار  لبعد  هیئاـت  .دـنک  عمج  ار  مالـسلا  مهیلع  لوسر  لآ  لـئاضف  رد  دوجوم  راـثآ  تفرگ  میمـصت  دز ، دوخ  ماـن 
ما هدرک  مه  تیاور  هدناوخ و  ار  نآ  نم  هک  نادـب  .ناوخب  ار  تا  هیئات  دـشاب ، هک  هچره  یتسه  ناما  رد  وت  تفگ : دـیبلط و  ار  لبعد 

(6) .مونشب وت  نابز  زا  مراد  تسود  یلو 

(7) .تسا ناوارف  زین  ع )  ) نیسح ماما  ءاثر  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  حدم  رد  لبعد  راعشا 

، لکوتم تفالخ  رخاوا  رد   (8) .دندرک دیهش  متـس  ملظ و  اب  یگلاس  نس 79  رد  لاس 246  رد  ار  تیب  لها  قشاـع  ریپ  نیا  ماـجنارس 
هب هریزج "  " ریما  " قوط نب  کلام  "

ج 2/370. ریدغلا ، - 1
ج 2/370. ریدغلا ، ج 2/124 ؛ برعلاءابدا ، - 2

ج 2/270. نایعالا ، تایفو  - 3
قاقحا هعیشلا ، نایعا  رجح ، نبا  هباصالا  رکاسع ، نبا  خیرات  همغلا ، فشک  راونالاراحب ، رد  هدیصق  نیا  ءارعشلا ص 300 . تاقبط  - 4

.تسا هدمآ  عبانم  زا  يرایسب  قحلا و 
ج 2/350. ریدغلا ، ءزج 11/103 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 5

ج 2/352. ریدغلا ، - 6
ج 2/381. ریدغلا ، ءزج 11/110 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 7

ج 2/384. ریدغلا ، - 8
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(1) .درک مومسم  ار  لبعد  ات  داد  مهرد  رازه  یصخش 10 

زا وا ، زا  دعب  ءاملع  زا  يرایسب  هک  ءارعشلا " تاقبط   " باتک برع ، بلاثم  بقانم و  رد  یباتک  زا : دنترابع  هدنام  اجب  وا  زا  هک  يراثآ 
رد یعفای  ناشیاه ، خیرات  رد  ناکلخ  نبا  رکاسع و  نبا  يدادغب و  بیطخ  ارعـشلا ،" مجعم  رد "  ینابزرم  لثم  دنا  هدرک  هدافتـسا  نآ 

.تسا هدرک  لقن  لبعد  ِباتک  نیا  زا  همه  زا  شیب  هک  هباصالا "  " رد رجح  نبا  و  نانجلا " تآرم  "

(2) ...و  " زاجح ءارعش  رابخا   " و هرصب " ءارعش  رابخا   " و هدحولا "  " باتک نینچمه 

: لبعد ِرعش 

حور دومرف " : ترـضح  .دناوخ  ع )  ) اضر ماما  يارب  ار  هدیـصق  نیا  يو  .تسا  فورعم  رایـسب  لبعد  هیئات  هدیـصق  دـش  رکذ  هچنانچ 
ياهدزد وا و  هب  ع )  ) اضر ترضح  هّبُج  شـشخب  هیـضق  .دومن  هفاضا  نآ  هب  تیب  ود  سپـس  و  تسا " هدش  يراج  وت  نابز  هب  سدقلا 

.تشذگ تیب ،» لها  طسوت  رعش  دیئات   » ثحب رد  نآ ، زا  يرکذ  تسا و  فورعم  رایسب  هلفاق 

: هدش عورش  تیب  نیا  اب  هّیئأت  هدیصق 

ِتاصَرَعلا ُرِفْقُم  ٍیْحَو  ُلزنَم  ٍهَوالَت َو  نِم  ْتَلَخ  ٍتایآ  ٌسرادَم 

توالت زا  نافلاخم ، ملظ  هطـساو  هب  کنیا  دـش و  یم  ریـسفت  تلاسر  تیب  لها  تسد  هب  هک  دوب  نآرق  سیردـت  هاگیاج  اه  هناخ  نآ 
.تسا هتشگ  یُهت  تیاده  تدابع و  زا  نآ  ياه  هصرع  هدش و  یلاخ  نآرق 

نیا رد  و  دسرب ، جع )  ) نامز بحاص  يدهم  ینعی  ناشیا  مقتنم  مان  هب  ات  درامـش  یم  کی  کی  ار  تیب  لها  ياهتبیـصم  سپـس  لبعد 
: دنک یم  هراشا  مه  ریهطت  هیآ  هی  نایم 

ِتارَوُّسلا یف  روکذَملا  َدمحا  یلَع  اهَنَیب  َلِْزنَی  هیلا  ٍیحو  ُلزانم 

ِتارَثَعلا ُهَّلَز  ْمْهنِم  ُنَم  ُنَمُؤتَف  ْمُهادِْهب  يدتُهی  ٍموق  ُلزانم 

ج 2/115. برعلاءابدالا ، - 1
ج 2/371. ریدغلا ، ج 1/704 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  - 2
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ِتانَسَحلا ِریهطَّتلا َو  ِموَّصِلل و  یقُّتِلل َو  ِهالَّصِلل و  تناک  ُلزانم 

(1) ِتامَحَّرلا ِمیلسَّتلاب و  ِهّللا  َنِم  اهُّلِحَی  ِنیمالا  ُلیربج  ُلزانم 

یم هدرب  ماش  حبص و  ره  اهزامن  رد  وا  مان  هک  يربمایپ  ص )  ) دمحا رب  اه  هناخ  نیا  رد  هک  دوب  ادخ  یحو  لوزن  لحم  هک  ییاه  هناخ 
یم نمیا  اهـشزغل  زا  اهنآ  هطـساوب  دنتفای و  یم  تیادـه  ناشیا ، تیادـه  تکرب  هب  مدرم  هک  یموق  لزانم  .دـش  یم  لزان  یحو  دوش ،

هک ییاه  هناخ  دوب ، اه  ییوکین  ياراد  رهطم و  كاپ و  هک  یلزاـنم  .دوب  هزور  يراـکزیهرپ و  زاـمن و  صوصخم  هک  یلزاـنم  .دـندش 
.دوش یم  دراو  ناشیارب  تمحر  مالس و  اب  دنوادخ  بناج  زا  تسا و  نیما  دنوادخ ، یحو  رد  هک  نآ  دوب ، لیئربج  لوزن  لحم 

.عبانم زا  يرایسب  و  تیب ، رد 115  هدیصق  لک  ص 124 ، یعازخ ، لبعد  ناوید  - 1
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ینارصن قماو  رعاش :

وا تسد  هب  نایحیسم  تراما  موس  نرق  رد  .تسا  ناشیا  گرزب  هنمارا و  یگنج  ِنارادرس  زا  ینارـصن ، ینیمرا  قماو  طوشا  نب  طارقب 
رد وا  ياهارجام  .درامـش  یم  تیب  لها  بصعتم  ریغ  ور و  هناـیم  ِناَحادـم  زا  ار  وا  ءاـملعلا » ملاـعم   » رد بوشآ  رهـش  نبا  .تسا  هدوب 

حدم و یحیـسم  درف  کی  هک  دیایب  بیجع  رظن  هب  دـیاش  .تسا  هدـمآ  ریثا  نبا  لماکلا »  » یبوقعی و خـیرات  رد  یـسابع ، لکوتم  نامز 
یـسک هچ  هکنیا  و  یمالـسا ، تفالخ  هب  دـسر  هچ  ات  دنتـسین  دـقتعم  مالـسا  هب  ًاساسا  نایحیـسم  هکنیااب  دـنک ، ع )  ) نانمؤمریما ياـنث 

ِلباـقریغ لـئاضف  میرک و  ِسفن  رایـسب و  ِملع  تسا و  بلط  لاـمک  ناـسنا ، اریز  تـسین  بـیجع  یلو  دراد ! ندـش  هـفیلخ  ِتیحـالص 
ناگمه شوگ  هب  (ع ) یلع ِتبحم  هب  ص )  ) هّللا لوسر  شرافس  ایوگ  .دراد  یم  او  نیـسحت  هب  ار  همه  (ع ) یلع نینمؤملاریما  شرامش 

.تسا هدیسر 

: دهد یم  نینچ  ینارصن  یلصوم  قاحسا  نبا  مانب  يرگید  یحیسم  رعاش  ار  ام  بجعت  باوج 

ِمشاِهل ٌبُِحم  یّنِکل  ٍءوسب و  اهَرکذ  ُلِواُحا  ٌمیَت ال  ٌّيدَع و 

؟ ِمجاعَا ٍبُرعَا و  نِم  یُهنلا  ُلهَا  ْمُهُّبُِحت َو  يراصّنلا  َلاب  ام  نولوِقی :

(1) ِمئاهَبلا یّتَح  ِقلَخلا  ِبولق  یف  يرَس  مهَّبُح  ُبَسْحَال   َ ّینِا مَهل : ُتلُقَف 

هچ ار  نایحیـسم  دـنیوگ  یم  .متـسه  مشاه  ینب  رادتـسود  یلو  منک  یمن  دای  يدـب  هب  ار  رمع ) رکبوبا و  هلیبق   ) میت يدـع و  هلیبق  نم 
هدـش دراو  مه  نایاپراهچ  یتح  تاقولخم ، همه  ِبلق  رد  ناـشیا  تبحم  اـیوگ  هک  مهد  یم  باوج  نم  اـّما  ناـشیا ؟ یتسود  هب  دـسر 

.تسا

مان ار  ناشیا  زا  رفن  سپس 30  يو  دنا .» هتشون  باتک  وا  یصو  ربمایپ و  حدم  رد  يراصن  دوهی و  زا  يرایسب  : » دیوگ یم  ینیما  همالع 
(2) .درب یم 

، قماو ام ، مَجرتم  رعاش  یلو  دیوگ  یمن  دب  يدعو » میت   » هرابرد یلصوم  قاحسارگا 

ج 3/8. ریدغلا ، - 1

ج 3/5. ریدغلا ، - 2
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: دیوگ یم  قماو  تسا ! یحیسم  هکنآ  لاح  دنک و  یم  لالدتسا  ع )  ) یلع ترضح  تفالخرب  وکین  هچ 

َمِساوَملا یف  ْأَلَملا  ِراضحِاب  ًایلع » « » ٌدّمحم  » َماقَا ْدَق  ٍّمُُخب  َْسَیلَا 

« ِمِطاف ُنب  ُّیلع   » يدَْعب مکالومف  ُمُکنم  ُهالوَم  ُتنک  ْنَم  مهل : َلاقف 

(1) ِمغار ِمْغَر  یلَع  ِهیداعَا  ِداع  ِهَِّیلَو َو  َِّیلَو  ْنُک  یهِلا  َلاقف 

رـسپ یلع  نم  زا  دعب  میوا ، يالوم  نم  یـسکره  تفگن ، ایآ  درکن ؟ یفرعم  ار  ع )  ) یلع ص ، )  ) دمحم ماع  ءالم  رد  مخریدغ  رد  ایآ 
تـسود ار  وا  ِرادتـسود  شاب و  نمـشد  وا  ِنانمـشد  اب  شنافلاخم  هاوخلد  ِمغریلع  ایادـخ  تفگ : و  تسوا ؟ يالوم  دـسا ، تنب  همطاف 

.رادب

.دنک یم  وگزاب  اه  گنج  رد  ار  شیاه  تعاجش  درامش و  یم  یکی  یکی  ار  وا  لئاضف  هدرک و  ع )  ) یلع ماما  هب  باطخ  سپس  قماو 
: دیوگ یم  سپس 

(2) ِملاع ِمکُح  یف  ِموقلا  ُلوهَج  َْسَیل  ٍدّمَُحم َو  َدَْعب  ِساّنلا  َّقَحَا  َتنک  و 

ملاع ياج  رد  دـناوت  یمن  موق ، ِدرف  نیرت  لهاج  اریز  يدوب  وا  ینیـشناج  تفالخ و  هب  دّـمحم  زا  دـعب  مدرم  نیرتراوازـس  وت  یلع ، ای 
.دنیشنب

: ینارصن قماو  ِرعش 

، درامـش یم  تشز  ملاع  رب  ار  لهاج  ِندرک  مّدـقم  دروآ و  یم  ناـهرب  تجح و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تیاـصو  يارب  اـهنت  هن  قماو 
.دناد یم  مزال  لقاع ، ِناسنا  يارب  ار  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  یتسود  هکلب 

اونمآ  » هیآ لیذ  دروآ ، یم  نایم  هب  نآرق ، رد  رون »  » هملک ریسفت  زا  نخس  هک  اجنآ  بلاط » یبا  لآ  بقانم   » باتک رد  بوشآرهش  نبا 
روبزم هیآ  ریسفت  رد  يو  .دنشاب  یم  همئا  و  ع )  ) یلع رون ، زا  دارم  هک  دنک  یم  نایب   (3)« انلَزنَا يذلا  ِرونلا  ِِهلوسر و  ِهّللاب و 

ج 2/83 و ج 3/40. بوشآرهش ، نبا  بقانم  ج 3/4 ؛ ریدغلا ، - 1
ج 3/4 ریدغلا ، - 2

هیآ 8. نباغت ، هروس  - 3

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_146_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_146_3
http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

( «. ص  ) دمحم لآ  نم  ُهمئالا  ِهللاو  ُرونلا  دلاخ ، ابا  ای  :» دیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما  هک  دروآ  یم  ار  یلباک  دلاخوبا  ثیدح 

دروآ یم  ار  ینارصن  قماو  راعشا  بوشآ ، رهش  نبا  سپـس  .دنتـسه  دمحم  لآ  زا  ناماما  هیآ  رد  رون »  » هک مسق  ادخ  هب  دلاخ ، وبا  يا 
: هتفگ هک 

اِحباصَم َْتناک  ِهّللا  ُلوسر  ُلاَق  يدُهلا  ِنع  ِداشَّرلا  ُقُرُط  ْتَُملَظ  اذا 

َّلَظ ِِهنید  یف  ٍلـِقاع  يوِـس  ٍدّـمحم  ِتـیب  َلـهَا  یلاوـُی  َْسَیل  (2) َو  ًاِحمار  (1) ِهَیاوِْغِلل اوناـک  ُرِـشاعَم  ٍمطاـف  ُنبا  یـضترملا و  ِّیلَع  ُلـیلس 
(3) ًاحِجار

نوچمه همطاف  نارـسپ  وا و  نادـنزرف  یـضترم و  یلع  دوش ، کیرات  تیادـه  ياه  هار  هک  ینامز  نآ  دـندومرف ) ص )  ) مرکا ربماـیپ  )
نید رد  دراد و  لقع  هک  یـسک  زجب  .دـننار  یم  ار  یهارمگ  هک  دنتـسه  یهورگ  ناشیا  .دنـشخرد  یم  یکیرات  نیا  رد  ییاـه  غارچ 

مهیلع وا  نادـنزرف  همطاـف و  یـضترم و  یلع  زج  مه  قماو  .درادـن  تسود  ار  دّـمحم  تیب  لـها  یـسک  دـنک ، یم  رکف  هنـالقاع  دوخ 
.دروآ یمن  باسح  هب  دّمحم » تیب  لها   » ار یسک  مالسلا 

( . ج 10/149 برعلا ، ناسل   ) ّلاض : ِ واغ ُلجر  یهارمگ -  تلالض و  هیاوِغ : َيوَغ.یَغ و  - 1
.دنک یم  لامعتسا  عنم  عفد و  زا  هیانک  رد  ارنآ  برع  دنز -  یم  هزین  هک  یسک  حمار : هزین ، حمُر : - 2

ج 3/99. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 3
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: مراهچ نرق  نارعاش  - 2-3

هراشا

.میزادرپ یم  ناشیا  ياه  هیریهطت  مراهچ و  نرق  نارعاش  هب  کنیا 

ینوَع رعاش :

.دـشاب یم  مراهچ  نرق  رد  هعیـش  مانب  ارعـش  زا  ینوع »  » هب فورعم  یناَسَغ  نوع  یبا  نب   (2) هللادیبع ای   (1) هللادبع نب  هحلط  دمحموبا 
يراج اهنابز  رب  شراعشا  روهـشم و  ردقنآ  ینوع   (3) .تسا هدرمـشرب  تیب  لها  حدـم  رد  اورپ  یب  نارعاش  زا  ار  وا  بوشآرهـش  نبا 

هب تبـسن  وا  یگتخابلد  عیـشت و  هک  نانچمه  تسین ، اه  هملک  ندیـشک  مظن  رد  شتراهم  رعـش و  رد  وا  غوبن  رکذ  هب  يزاین  هک  تسا 
اب ار  وا  راعشا  اهناوراک  .تسادیوه  یبوخ  هب  شدئاصق  تایح و  خیرات  زا  درادن و  قیقحت  ثحب و  هب  زاین  مه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

دندناوخ و یم  دنلب  يادص  اب  اهرازاب  سلاجم و  رد  ناحادم  دنتفریذپ و  یم  ناج  اب  ار  شدئاصق  مدرم  دـندرب و  یم  اهرهـش  هب  دوخ 
تیب و لها  مان  هک  نیا  زا  نودلخ  نبا  رکاسع و  نبا  اما  دندرک ، یم  شوگ  هزیوآ  ینوع ، ياهرعش  بلاق  رد  ار  ع )  ) تیب لها  لئاضف 
اب رعاش  رینم   » هک دنا  هدرک  ضوع  نینچ  نیا  ار  نخـس  اذل  هدمآ و  مشخ  هب  هدش ، یم  هدرب  اهرازاب  رد  دـنلب  يادـص  اب  ناشیا  لئاضف 

ندیـشک مظن  هب  رد  ردـقنآ  ینوع   (4) .دـنزاس راد  هکل  ار  رعاـش  ود  ره  ماـن  اـت  هدرک !!» یم  یناوخ  هزاوآ  رازاـب  رد  ینوع  ياـهرعش 
رد رصحنم  وا  راعشا  هک  یلاح  رد  دنا ، هداد  تبسن  ولغ  هب  ار  وا  نارکف  هتوک  یضعب  هک  هتـشاد  رارـصا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  لئاضف 

(5) .دشاب یم  روهشم  ثیداحا  رب  دنتسم  هک  تسا  یبقانم  رکذ 

عون رعـش  عاونا  زا  یکی  دسیون : یم  هدـمعلا »  » رد قیـشَر  نبا  هک  يروط  هب  هدوب ، رهام  رایـسب  نآ  ياه  هویـش  رعـش و  نونف  رد  ینوع 
ینعی یسیداوقلا »  » مان هب  هک  تسا  یبیجع 

ج 9/167. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
ج 3/270. بهذلا ، تارذش  - 2

ءزج 2/139. لمآلا ، لما  - 3
ج 4/128. ریدغلا ، - 4

ج 4/128. ریدغلا ، ج 9/167 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ءزج 2/139 ؛ لمآلا ، لما  - 5

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_148_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_148_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_148_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_148_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_148_5
http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :

یم رورجم  رگید  تیب  رد  هیفاق ، نامه  عوفرم و  تیب ، کـی  رد  اـه ، هیفاـق  زا  یـضعب  اریز  تسا ، فورعم  یمرچ » لطـس  ياـه  نیچ  »
(1) .تسا ینوع  هللادیبع  نب  هحلط  هدورس ، ار  رعش  عون  نیا  هک  یسک  نیلوا  .دشاب 

تـسا هبهذم »  » هب فورعم  هدیـصق  وا  یندناوخ  ابیز و  رایـسب  دئاصق  زا  یکی  .تسا  ناوارف  تیب ، لها  ياثر  حدم و  رد  ینوع  راعـشا 
لیجنا و تاروت و  رد  نینمؤملاریما  ياه  ماـن  زین  ترـضح و  لـئاضف  زا  يرایـسب  و  ع )  ) یلع ماـما  ندوب  رهطم  كاـپ و  هب  نآ  رد  هک 

(2) .دوش یم  هراشا  روبز 

نب یـسوم  مرح  هب  دادغب  رد  تفرگ و  الاب  ینـس  هعیـش و  نیب  هنتف  یتقو  لاس 443  رد  هک  دوب  نیا  صلخم  رعاش  نیا  شاداـپ  تبقاـع 
زین ینوع و  نیمه  هلمج  زا  نایعیـش  زا  یـضعب  ربق  دـندومن ، تراغ  هدز و  شتآ  ار  اجنآ  هدرک و  هلمح  ع )  ) همئالا داوج  و  ع )  ) رفعج

عیاجف ردقنآ  ارجام  نیا  رد  دـیوگ ، یم  ریثا  نبا   (3) .دندیشک شتآ  هب  هتفاکش و  ندوب  هعیش  مرج  هب  ار  نارگید  و  ریغـص » یـشان ء  »
(4) .تسا هدشن  عقاو  ایند  رد  نآ  لثم  هک  دنداد  ماجنا 

: ینوع ِرعش 

تسا ریهطت  هیآ  هرمث  هک  ...و  رهاط  رهطم و  رهط و  باقلا  اب  مالسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  یلع و  زا  شراعشا  زا  يرایـسب  رد  ینوع 
، ترضح لئاضف  ندروآ  نمض  .دشاب  یم  همئا  یماسا  نینمؤملاریما و  حدم  لماش  هک  ینالوط  هدیصق  کی  رد  ًالثم   (5) .دنک یم  دای 

: دیامن یم  حیرصت  ع )  ) یلع ندوب  رهطم  ابع و  زور  يارجام  هب 

ْرشَبلا ِّلُک  یلَع  ِهّللا  ُهَّجُح  يدُهلا َو  ُحابْصِم  ِهّللا  لوسَر  َّنِا 

ج 4/129. ریدغلا ، - 1
.توافت یمک  اب  ج 3/320  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ج 4/131 ؛ ریدغلا ، - 2

ج 4/129. ریدغلا ، ج 3/270 ؛ بهذلا ، تارذش  ج 9/576 ؛ لماکلا ، - 3
ج 9/557. لماکلا ، - 4

279 و ج 1/380. ج 3/131 و 267 . بوشآرهش ، نبا  بقانم  هب  دینک  عوجر  - 5
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ْرَغَث ام  ِّنِِسب  َوُه  ُُهیَصَو َو  ُهقَّدَص  ْنَم  ِلوا  ْنِم  َناکف 

ْرَجَِحل ٍدوجُِسب  ًاموَی  َسَّنَد  هّللاب و ال  َكَرْشَا  ْنُکَی  َمل  َو 

؟ ْرَهَتشُملا ِشارِفلا  َدنِع  ٍهلَیل  یف  اِهب  َّنَض  ْنَم  سَّفَنلِاب َو  َداج  نَم 

رَبِعلا يَدِْحا  ْنَم  ِِلقاعِلل  َکِلتَف  ٍهَئاَرب ؟ یف  ِغیلبَّتلِاب  َّصُخ  ْنَم 

؟ ْرَُذت َْمل  ٍسانُأ  ُباوبأ  ًاَّلِح ِو  ُهباب  ًاْقلَط  ِدجسَملا  یف  َناک  ْنَم 

(1) ْرَفَک كاذ  یف  َّکَش  ْنَم  ِهِسفَن ؟ یف  ابَعلا  ِموَی  یف  ُرهاطلا  َكَراش  ْنَم 

رد تسا  یلع  شیـصو  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  نیلوا  .تسا  رـشب  دارفا  همه  رب  ادخ  تجح  تیادـه و  غارچ  ص )  ) ادـخ لوسر 
ع)  ) یلع زج  .دومنن  هدولآ  ار  دوخ  تب  گنس و  رب  هدجس  اب  زگره  دشن و  كرشم  زگره  هک  وا  .دوبن  شیب  یناوجون  زونه  هک  یلاح 

ادف ار  دوخ  ناج  تساوخ  یم  تیبملا » هلیل   » فورعم بش  رد  دـیزرون و  لخب  مه  شناج  زا  ربمایپ  ظفح  هار  رد  هک  تسا  یـسک  هچ 
ِرد هک  تسیک  یلع  زج  .تسا  تربع  هیام  لقاع  يارب  بلطم  نیا  تفای ؟ صاـصتخا  تئارب  هروس  غیلبت  هب  هک  تسیک  یلع  زج  دـنک ؟

، تلیـضف نآ  رد  ابع  زور  رد  رهطم  كاپ و  ِیلع  اب  یـسک  هچ  دـش ؟ هتـسب  نارگید  ياهرد  هک  یلاح  رد  دوب  زاب  دجـسم  هب  شا  هناخ 
.تسا رفاک  دنک  راکنا  ار  تلیضف  نیا  سکره  دش ؟ کیرش 

اب یهارمه  ببـس  هب  لیئربج  ندرک  راختفا  ءاسک و  زور  هب  مه  زاب  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما حدـم  هک  يرگید  دـنلب  هدیـصق  رد  ینوع 
: دنک یم  هراشا  نینچ  ءاسک  لها 

؟ ُِفقِوم ِدصقلا  ِهحار  نم  یلُعلا  یف  َُهل  ٌبرَّقُم  َوُه  َلیربج َو  يَرت  َتَْسلَا 

؟ ُفِْصُنت َتنُک  ْنِا  ِتیبلا ؟ ِلهأ  ُلثم  ْنَمَف  ُمُْکنِم ؟ انأ  ابعلا  َلها  ْمَُهل : ُلوقَی 

ُفِرْطَت ِضرالا  یَلَع  ٍراصبَا  ُمَرکَا  یصَحلا َو  یَطَو َء  ْنَم  ُریَخ  هط  ُلآ  ْمَعن 

(2) َُفلُْزی یبُْحیَف و  یطاخلا  یَلَع  ُباُتی  اِهب  یّتلا  ُتابیَّطلا  ُتاملَکلا  ُمُه 

هب ابع  زور  هنوگچ  تسوا ،: هاگیاج  دنلب  ياه  نامسآ  رد  هک  ار  لیئربج  يدیدن  ایآ 

ج 4/125. ریدغلا ، بوشآرهش ج 3/335 ؛ نبا  بقانم  - 1
ج 4/139. ریدغلا ، بوشآ ج 3/453 ؛ رهش  نبا  بقانم  - 2
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؟ تسا تیب  لها  دننام  تلیضف ، نیا  رد  یسک  هچ  يراد  فاصنا  رگا  متـسه ؟ امـش  زا  مه  نم  ایآ  ابع  لها  يا  تفگ : لوسر  نادناخ 
ناشیا .دـنا  هدوشگ  ایند  رب  مشچ  هک  دنتـسه  یناسک  نیرت  فیرـش  هداهن و  نیمز  رب  اـپ  هک  دنتـسه  یناـسک  نیرتهب  ربماـیپ  لآ  يرآ ،

.دش لوبق  ناشمان  هطساو  هب  مدآ  هبوت  هک  دنتسه  یکاپ  تاملک  نامه 
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هّیولع نبا  رعاش :

هک يو  .تسا  هیماما  نیفلؤم  ءارعش و  نیثدحم و  زا  هیولع » نبا   » و دوسالاوبا »  » هب روهشم  ینامرک  یناهفصا  هیولع  نب  دمحا  رفعجوبا 
هتـشاد و دامتعا  وا  رب  هیماما  ءاملع  زا  يرایـسب  هدوب و  دمآرـس  ثیدـح  تباتک و  رعـش ، تغل ، مولع  رد  هدـمآ ، ایند  هب  لاس 212  رد 

خیـش سلاجم  «، » قودص یلاما  «، » یـسوط خیـش  بیذهت   » نوچ یمهم  ياهباتک  رد  وا  تایاور  هک  يروطب  دندرک  یم  ذـخا  ثیدـح 
وا لاح  حرـش  یطویـس ، ببـس  نیمه  هب  هدوب و  یبرع  نابز  ِرهام  ءاملع  زا  ثیدح ، رد  رحبت  رب  هوالع  هیولع » نبا   » .تسا هدمآ  دیفم »

جوا رد  وا  ياه  هدورـس  .تسا  هدرمـشرب  ناهفـصا  يارعـش  باَتُک و  زا  ار  يو  رهدـلا » همیتی   » رد یبلاعث  هدروآ و  هاعولا » هیغب   » رد ار 
یم نافلاخم  ياه  ههبـش  لباقم  رد  ناّرب  يریـشمش  نوچ  تیب  لها  هرابرد  وا  راعـشا  ًاصوصخم  تسا و  ییوکین  نسُح و  ماکحتـسا و 

.دشاب

« هربحملا  » ای هیفلا »  » هب هدوب و  تیب  دنچ  یس و  دصتشه و  يواح  هک  دراد  ص )  ) ربمایپ ترتع  تماما  رد  يا  هینون  هدیـصق  دوسالاوبا ،
ملاع یناتـسجس ، متاحوبا  هب  ار  هدیـصق  نیا  دنیوگ  .تسا  هدمآ  ناوارف  هدیـصق ، نیا  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  حدم  .تسا  فورعم 

.دش زوریپ  امش  رب  هدیـصق  نیا  رد  ناهفـصا  رعاش  ادخ  هب  هرـصب ، لها  يا  تفگ : دناوخ ، یتقو  .دندرک  هضرع  رعـش ، تغل و  گرزب 
هک هدـمآ  هربحم  هیفلا و  دوسـالاوبا ، یناهفـصا ، هیولع ، نبا  نیواـنع : تحت  هدـنکارپ ، روطب  بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  رد  راعـشا  نیا 

، رعـش ناوید  رب  هوـالع  .دـشاب  یم  دوجوم  نآ  زا  تیب  مه 324  هعیـشلا » نایعا   » رد .تسا  روبزم  هدیـصق  نیمه  اـهنیا  همه  زا  دوصقم 
.دنا هداد  تبسن  يو  هب  زین  داقتعالا »  » مانب هیعدا  رد  یباتک 

رد هیولع  نبا  لاس ، دص  زا  شیب  يرمع  زا  سپ  ماجنارـس  .دش  فرّـشم  جح  رفـس  اریز 50  دـندیمان ، یم  مه  لاحَروبا »  » ار دوسالاوبا 
(1) .تفر ایند  زا  يدنا  لاس 320 و 

ج 1/195. نیفلؤملا ، مجعم  ات 351 ؛ ج 3/348  ریدغلا ، ات 25 ؛ ج 3/22  هعیشلا ، نایعا  تسا : ریز  باتک  زا 3  قوف  لاح  حرش  - 1
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: هیولع نبا  ِرعش 

عطاق ياه  تجح  نآ  رد  هک  تسا  ص )  ) هللا لوسر  ناسل  زا  ع )  ) نینمؤملاریما لئاضف  نمضتم  وا  هیفلا »  » ًاصوصخم هیولع  نبا  راعـشا 
رد یلوم »  » هملک ياـنعم  رد  هدوب ، تغل  ملع  ناـیاوشیپ  زا  هک  اـجنآ  زا  يو  .دـشاب  یم  ربماـیپ  یـصو  تماـما  رب  يوـق  ياـه  ناـهرب  و 
هب دوسالاوبا  هدیصق ، نیا  زا  یشخب  رد  .تسا  هملک  نیا  زا  هعیـش  تشادرب  ِدییأت  هک  دراد  یمکحم  لدتـسم و  نانخـس  ریدغ ، ثیدح 

ندوب كاپ  تمصع و  دشاب ، زاب  دجسم  هب  شا  هناخ  ِرد  دوب  زاجم  ع )  ) یلع اهنت  هک  ار  نیا  تلع  هدرک و  هراشا  باوبا » دس   » ثیدح
: دنک یم  نایب  هانگ  سجر و  زا  وا 

؟ ناُبنُج امُهاوِس  َكاذ  ِدعب  ْنِم  ُمُهنم  َاَطََوت  َهِدجسَم  ُضرَأ  ْلَه 

(2) ناباب ِهِْحتَِفب  َّصُخ  ِلْضَْفِلل  ُهَّنَأ  ْنِم  َهل  ٍّکَش  یف  َكاُرتَأ   (1) نارْدَالا َنِم  مْهرَّهَط  یَّبَر و  ُمُهنع  ٍسجر  َّلک  َبَهْذَا  َكاذ  ِْذا 

هانگ مراگدرورپ  اریز  ریخ ، دراذگب ؟ مدق  هللا  لوسر  دجسم  هب  تبانج  لاح  رد  دناوت  یم  یسک  ع ، )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ زا  ریغ  ایآ 
يرد شا  هناخ  زا  دراد  هزاجا  وا  طقف  هک  یلع  تلیـضف  نیا  رد  يراد  یکـش  ایآ  .هتخاس  رهطم  یگدولآ  ره  زا  هدودز و  ناـشیا  زا  ار 

( . دنراد اه  هناخ  همه  هک  يرگید  ِرد  هفاضا  هب  ( ؟ دشاب هتشاد  دجسم  هب 

.تسا ناردا  فیحصت  هک  هدش  تبث  نارزا  هملک  نیا  باتک ؛ یضعب  رد  - 1
ج 3/25. هعیشلا ، نایعا  ج 2/222 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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دیَرُد نبا  رعاش :

بدا وحن و  تغل و  ناگرزب  نیرتروهشم  زا  و  رایـسب ، فیناصت  بحاص  يرـصب ، يدْزَا  هیهاتع ، نب  دیَرُد  نب  نسح  نب  دمحم  رکبوبا 
گرزب نامع  رد  هدـمآ و  اـیند  هب  هرـصب  رد  لاـس 223  رد  دـیرد  نبا   (1) .دـسر یم  يرـصب  يدزا  رکبوـبا  هب  وا  بَسَن  .تـسا  یبرع 
ترفاسم رایـسب  دیرد  نبا   (4) .دوب رـصم  ءاسؤر  زا  دـنمتورث و  شردـپ   (3) .تسا ناـیناطحق  زا  ناـمع ، دزا »  » هفیاـط زا  يو   (2) .دش

هب سپس   (6) .درک تباـتک  لاـکیم » لآ   » يارب سراـف  ناوـید  رد  تفر و  بدا  ملع و  بلط  رد  سراـف  هرـصب و  هب  هلمج  زا   ، (5) درک
ات ردتقم  ور ، نیمه  زا  و  درک ، حدم  ار  هفیلخ  هتفر و  یسابع  ردتقم  رابرد  هب  دادغب  رد   (7) .دنام اج  نامه  رمع  رخآ  ات  هدمآ و  دادغب 

باسنا و ظـفحرد  (9) و  تفرگ یـشیپ  ناگمه  رب  یبرع  تاـیبدا  رد   (8) .داتـسرف یم  شیارب  رانید  هاـم 50  ره  دـیرد ، نبا  ِرمع  رخآ 
هک تسا  یسک  رتمک  تغل  رد  ار  شا  « هرهمج  » باسنا و رد  ار  وا  قاقتـشا »  » باتک اذل   (10) تسا ، املع  دمآرس  یبرع  راعشا  تغل و 

: دنا هتفگ  وا  شیاتس  رد  هک  يروطب  دراد  یناوارف  راعشا  تفگ و  یم  بوخ  مه  رعش  دیرد  نبا  .دشاب  هدیدن 

(11) .تسا ءاملع  رعشا  ارعش و  ملعا  دیرد  نبا 

و  ، (12) هدوب لثملا  برـض  ظفح  تردق  رد  دـیرد  رکبوبا  : » دـیوگ رجح  نبا  هچنانچ  تسا  رهد  غباون  زا  يا  هغبان  ظفح  تردـق  رد 
وا زا  رت  ظفاح  نم  : » دیوگ یم  قرزا  فسوی  نب  دمحا  (13) و  «، دوب تایآ  زا  يا  هیآ  ظفح  هوق  رد  يو  : » دیوگ یبهذ 

ج 2/339. تایفولاب ، یفاولا  - 1
ج 6/48. نازیملا ، ناسل  ج 2/191 ؛ دادغب ، خیرات  - 2

ج 6/80. مالعالا ، - 3
ج 3/240. هرهازلا ، موجنلا  ج 15/96 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4
ج 3/240. هرهازلا ، موجنلا  ج 2/339 ؛ تایفولاب ، یفاولا  - 5

.ناوید رد  وا  راک  رکذ  نودب  ج 2/191  دادغب ، خیرات  ج 6/80 ؛ مالعالا ، - 6
ج 2/191. دادغب ، خیرات  - 7

ج 6/80. مالعالا ، - 8
ج 15/96. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 9

ج 2/191. دادغب ، خیرات  - 10
ج 3/241. هرهازلا ، موجنلا  ج 6/47 ؛ نازیملا ، ناسل  ج 15/97 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  ج 2/192 ؛ دادغب ، هیرات  - 11

ج 6/47. نازیملا ، ناسل  - 12
ج 15/97. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 13
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(2) .دوب هدرک  زین  ظفح  هدناوخ و  ًالبق  شدوخ  هکنآ  رگم  دنناوخب  وا  يارب  ار  یناوید  هدشن  هدید  هک  تسا  لقن   (1) «. مدیدن

: زا دـنترابع  وا  راـثآ  دـش ، هدرب  ماـن  هـک  لـئابقلا » ءامــسا  قاقتــشا   » دــلج و رد 3  هرهمج »  » رب هوــالع  .تـسا  رایــسب  وا  فیناــصت 
بیرغ « » حالـس « » لـیخ « » یبتجملا  » (4)« برعلا راوز  « » نحــالم  » (3)« یلاـما « » بتاـکلا بدا  « » ثیغلا باحـسلا و  « » همکحلارئاـخذ »

...و  (5)« نآرقلا

فورعم و رایسب  ع ، )  ) نیسح ماما  ءاثر  رد   (6)« هیِدیَرُد هروصقم   » شراعـشا نیب  رد  اما  هدوب  مه  يرهام  رعاش  دیرد  نبا  هک  میتسناد 
نبا لثم  ءاملع ، زا  يرایـسب   (7) .تفای ساکعنا  ملاع  همه  رد  هک  تسا  یبدا  ياه  هدورـس  نیرتروهـشم  یبرع و  دـئاصق  نیرتاـبیز  زا 
.دـنا هدرک  سیمخت  اـی  هدوـمن  هضراـعم  نآ  اـب  رگید  يا  هدـع  هدرک و  حرـش  ار  هدیـصق  نآ  يزیربـت  بـیطخ  و  ینج ، نـبا  هیولاـخ ،

نیا ندورـس  هزیگنا  هرابرد  وا  دوخ  تسا و  فورعم  ( 677/ یفوتم  ) يراصنا رـصن  نب  رمع  نب  هللادبع  دمحموبا  نیدلا  قفوم  سیمخت 
هب هراشا  هک  تشذـگ  مرطاـخ  رد  هروصقملا .» ّدـم  : » دـندومرف نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  دـیوگ : یم  سیمخت 

(8) .مدومن سیمخت  ار  نآ  اذل  دنراد ، دیرد  نبا  هروصقم 

وا تافو   (11) .تفر اـیند  زا  لاس 321  نابعـش  هام  رد   (10) یگلاس ای 98  نس 89(9)  رد  ینـالوط  يرمع  زا  سپ  دـیرد  نب  رکبوـبا 
رصق رد  ار  ود  ره  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  مه  هلزتعم  فورعم  ملکتم  خیش و  یئابج ، مشاهوبا  هک  دوب  يزور  نامه  تسرد 

ج 6/47. نازیملا ، ناسل  هفاضا  هب  ج 15/97. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ج 6/48. نازیملا ، ناسل  ج 2/340 ؛ تایفولاب ، یفاولا  ج 2/12 ؛ ربعلا ، - 2

ج 6/80. مالعالا ، رد  روبزم  باتک  راهچ  - 3
ج 2/340. تایفولاب ، یفاولا  رد  باتک  ود  نیا  - 4

ج 3/241. هرهازلا ، موجنلا  رد  باتک  راهچ  نیا  - 5
ج 6/80. مالعالا ، - 6

ص 84. هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  - 7

ص 84. هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  - 8
ج 15/97. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 9

ج 2/339. تایفولاب ، یفاولا  ج 2/12 ؛ ربعلا ، - 10
ج 6/80. مالعالا ، ج 15/97 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  ج 2/194 ؛ دادغب ، خیرات  - 11
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(1) .دندرک نفد  نارزیخ 

: دیرُد نبا  ِرعش 

یم مان  ار  ءاسک  هبیط  هسمخ  ًاحیرص  رعاش ، هدیقع  نسح  ندنایامن  رب  هوالع  هک  هدرک  لقن  دیرد  نبا  زا  رعش  تیب  بوشآرهش 3  نبا 
: درب

ْهَرِهّاطلا َلوتَبلا  ُهَتَْنباَو  ِْهیَْنبا  ُهَّیِصَو َو  ًادّمحم و  َِّیبَّنلا  َنِا 

ْهَرِخالا ِیف  اجَّنلا  هَمالَّسلا َو  وجْرَا  مهئالِِوب  یَّنَناَف  ِءابَعلا  ُلهأ 

(2) ْهَرِهاّسلا ِروهُظ  یلَع  ِفوقولا  َموَی  ُهَدْحَو  ِنِْمیَهُملا  یَضِر  ِكاِذب  وُجرَا 

ابع لها  نامه  مهیلع ، هللا  مالس  رهطم  كاپ  همطاف  شرتخد  نیسح و  نسح و  شرسپ  ود  یلع و  وا  یصو  دمحم و  مرکا  ربمایپ  انامه 
لوبق یتـسود و  نیا  ببـس  هب  .مراد  ترخآ  باذـع  زا  ار  تاـجن  یتمالـس و  دـیما  ناـشیا  تیـالو  یتـسود و  هلیـسوب  نم  هک  دنتـسه 

.دنوش یم  ثوعبم  نیمز  يور  رب  مدرم  همه  هک  يزور  رد  مبلط  یم  ار  ردتقم  يادخ  تیاضر  طقف  تیالو ،

ج 3/241. هرهازلا ، موجنلا  2/12 ؛ ربعلا ، ج 2/194 ؛ دادغب ، خیرات  - 1
، نیمز هرهاس : ج 1/451 ) طیسولا ، مجعملا   ) .دیور یم  نآ  رب  ًاعیرس  هایگ  هک  ینیمز  .هرهاس  ج 3/453 . بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2

( . ج 6/409 برعلا ، ناسل   ) نیمز يور 
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يربونص رعاش :

تدالو خیرات  .تسا  مراهچ  نرق  فیراعم  زا  يربونص ، هب  روهشم  یبلح ، يرَزَج  یّبَض  راّرَم  نب  دمحم  نب  دمحا  رکبوبا  مساقلاوبا و 
هتشاد و مات  تراهم  اه  هاگشدرگ  اه و  غاب  فصو  رد  هدرک و  عمج  ار  یناور  ماکحتسا و  شرعـش  رد  يربونـص  .تسین  صخـشم  وا 

شراعـشا زا  هچناـنچ  وا  بهذـم   (2) .دـشاب یم  فورعم  وا  تایــضور "  " اذـل  (1) .تسا ضاـیر  اـه و  غاـب  فیـصوت  وا  رعـش  رثـکا 
لیلد  (3) .تسا هدروآرد  مظن  هبار  شترـضح  لئاضف  هک  دراد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  حدم  رد  يدـیاصق  هدوب و  عیـشت  تسادـیوه ،

یم حدـم  ار  يربونـص  شرعـش  رد  مجاشک  تسا و  مجاشک "   " هعیـش فورعم  رعاش  اـب  وا  قیمع  یتسود  يربونـص ، عیـشت  رب  رگید 
(4) .دنا هدرک  اطخ  هدوب ، بهذم  يدیز  وا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  اذل  .دیامن 

رد تفگ و  یم  رعـش  نآ  ياههاگـشدرگ  اـجنآ و  فـصو  رد  هدرک و  یم  رفـس  قـشمد  هـب  بـترم  (5) و  دوب بلح  نکاـس  يربونص 
رد ع )  ) نیـسح ماما  یثارم  هک  دراد  يروهـشم  ناوید   (7) .تسا ییوکین  جوا  رد  وا  رعـش   (6) .دش یم  رضاح  هلودلا  فیـس  سلاجم 
نم دج  : » داد باوج  ام  مَجرتم  رعاش  دش ؟ فورعم  يربونص  هب  امش  ِدج  ارچ  دیسرپ : وا  زا  یبلح  هللادبع  دنیوگ   (8) .تسا رایسب  نآ 

یـشوهزیت و زا  هفیلخ  دـش و  ماجنا  يا  هرظاـنم  نومأـم  وا و  نیب  يزور  .دوب  نومأـم  ناـمز  رد  تمکح  ياـه  هناـخ  زا  یکی  بحاـص 
 . (9) ،« ءاکذ شوه و  ترثک  زا  هیانک  یتسه ، لکش  يربونص  وت  تفگ : وا  هب  دمآ و  ششوخ  مدج  نایب  تردق 

ج 1/457. قشمد ، خیرات  بیذهت  ج 3/369 ؛ ریدغلا ، ج 1/207 ؛ مالعالا ، - 1
.نامه ریدغلا ، نامه  مالعالا ، - 2

ج 3/371. ریدغلا ، - 3

ج 3/371. ریدغلا ، - 4

ج 3/373. ریدغلا ، - 5
ج 1/207. مالعالا ، ج 1/457 ؛ قشمد ، خیرات  بیذهت  - 6

ج 1/335. بهذلا ، ترذش  - 7
ج 7/379. تایفولاب ، یفاولا  - 8

ج 3/370. ریدغلا ، ج 1/457 ؛ قشمد ، خیرات  بیذهت  ج 7/379 ؛ تایفولاب ، یفاولا  - 9

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 173 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_157_9
http://www.ghaemiyeh.com


158 ص :

(1) .تسا هدوب  لاس 334  رد  عبانم  همه  ِقافتا  هب  وا  تافو 

: يربونص ِرعش 

تسا و ناوارف  مه  عیـشت  بهذم  رد  وا  رعـش  میتفگ  هچنانچ  یلو   (2) تسابیز رایـسب  قالیی  غاب و  رهن و  فصو  رد  وا  راعـشا  هچرگا 
نـسح رب  تلـالد  تیب  دـنچ  نیا   (3) .تسا هدورـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لـئاضف  و  ع )  ) نیـسح ماـما  ءاـثر  رد  ینـالوط  دـئاصق 

: تسا هدرب  مان  ار  ءاسک  باحصا  نآ ، نمض  رد  هک  دراد  وا  تاداقتعا 

اهیَنب ِّبُح  ٍهمطاف َو  َّبُح  َعم  ِهِّیصَو  ٍدمحم َو  ِّیبِّنلا  ُّبُح 

اهیناب ُمُهالُِعب  الُعلا  ِیْنبَی  یّتلا  ِرَرُغلا  ِهَسمَخلا  ِءاسِکلا  ِلهأ 

(4) اهیبَا ّیبَّنلا  یَلَع  ِهالَّصلا  َدَعب  ٍدّمَُحم  ِّیبَّنلا  ِْتَنب  یلع  اّولَص 

یلع و وا  یـصو  و  (ص ) دـمحم یتسود  بح و  انامه ) هک  شاب  اهزیچ  نیرتـالاب  بلاـط  وشن ، یـشزرا  یب  رما  ره  بلاـط  سفن ، يا  )
تلالج یگرزب و  اهنآ  ماقم  ولع  ببس  هب  دنتـسه و  ءاسک  باحـصا  هک  يرفن  نامه 5  .دشاب  یم  نیسح  نسح و  شنارـسپ  همطاف و 

.يداتسرف دورد  شردپ  رب  هکنآ  زا  دعب  تسرفب  دورد  ص )  ) یفطصم دمحم  رتخد  رب  .دش  هدراذگ  هیاپ 

ج 1/207. مالعالا ، ج 3/373 ؛ ریدغلا ، ج 1/335 ؛ بهذلا ، تارذش  ج 7/379 ؛ تایفولاب ، یفاولا  - 1
.دینیبب دعب  هب  تایفولاب ج 7/379  یفاولا  رد  زین  دعب و  هب  ج 1/251  بلح ، خیرات  یف  بلطلا  هیغب  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  - 2

ات 372. ج 3 ص 367  ریدغلا ، هب  دینک  هعجارم  - 3
ج 3/367. ریدغلا ، تسا ، يربونص  یتیب  هدیصق 42  زا  یشخب  - 4
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سارِفوبا رعاش :

تسایر و تعاجش و  تسارف و  لقع و  نادیم  سراف  سارفوبا »  » هب روهشم  ینادمح ، یِبْلغَت  نودمَح  نب  نادمح  نب  دیعس  نب  ثراح 
(2) .دنا هتشاذگ  رعاش  رب  ار  هینک  نیا  تعاجش ، ببس  هب  هک  تسا  ریش  ءامسا  زا  ساِرف »  » (1) .تسا بدا  ملق و 

لاس رد  يو   (3) .دش دیهش  مراهچ  نرق  رد  هک  تسا  هعیش  یـسایس  لاجر  نایعا و  زا  بدا ، راگدنوادخ  تغالب و  رایرهـش  سارفوبا 
هس ثراح   (5) .دنا هدوب  یمور  شیاه  هدـج  زا  یکی  ای  شردام  هک  دـیآ  یمرب  شرعـش  زا   (4) .دمآ ایند  هب  جـبنم »  » رد ای 321   320

(7) .درک دشر  دندوب  ناطلـس  ریما و  نآ  دارفا  رتشیب  هک  برع  ینادناخ  رد  (6) و  ردام تلافک  اب  وا  دش و  هتـشک  شردپ  هک  دوب  هلاس 
ود هلودلا ، فیس  هلودلارصان و  يومعرسپ  سارفوبا   (8) .دسر یم  میمت  هب  ردام  فرط  زا  ِبْلغَت و  نادناخ  هب  ردـپ  فرط  زا  وا  بسن 

رایسب دیگنج و  نایمور  اب  راب  نیدنچ  ریما ، باکر  رد  هتفر و  ماش  هب  جبنم  زا  هلودلا ، فیس  تموکح  رد  اذل  و (9)  دوب ، نادمح  رسپ 
یم شمارتحا  همه  زا  شیب  دوب و  تفگشرد  وا  لیاضف  نساحم و  زا  هتشاد ، هجوت  سارفوبا  هب  رایسب  هلودلا  فیـس   (10) .دش روهشم 

تراما وا  هب  زین  درب و  یم  دوخ  لابند  هب  هداد  حـیجرت  نارگید  رب  ار  وا  اـه  گـنج  رد  هک  دوب  دـنمقالع  وا  هب  يردـق  هب  ،(11) و  درک
(12) .داد

ج 1/136. باقلالا ، ینکلا و  - 1
ج 4/307. هعیشلا ، نایعا  ج 3/25 ؛ بهذلا ، تارذش  - 2

.مراهچ نرق  نادیهش  هلیضفلا ، ءادهش  - 3
ج 4/307. هعیشلا ، نایعا  ج 3/442 ؛ رکاسع ، نبا  بیذهت  - 4

ج 4/307. هعیشلا ، نایعا  - 5
ج 2/363. برعلاءابدا ، - 6

ج 4/308. هعیشلا ، نایعا  - 7
ج 2/363. برعلاءابدا ، - 8

ج 2/155. مالعالا ، ج 2/300 ؛ یناتسب ، سرطب  فراعملا  هرئاد  ج 2/58 ؛ نایعالا ، تایفو  ج 1/57 ؛ رهدلا ، همیتی  - 9
ج 3/406. ریدغلا ، - 10

ج 2/363. برعلاءابدا ، ج 4/309 ؛ هعیشلا ، نایعا  ج 2/300 ؛ یناتسب ، سرطب  فراعملا  هرئاد  - 11
ج 3/406. ریدغلا ، ج 2/363 ؛ برعلاءابدا ، ج 2/155 ؛ مالعالا ، - 12
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لاس راهچ  تراسا  نیا  دش و  ریـسا  حورجم و  هک  دوب  لاس 351  رد  رخآ  راب   (1) .دش ریـسا  راب  هس  ای  ود  اه  گنج  نیا  رد  سارفوبا 
يواـح (3) و  تـسا فورعم  رایـسب  تایمور »  » مانب تراـسا  رد  وا  ياـه  هدورـس   (2) .دـنتفریذپ یمن  ءادـف  نایمور  اریز  دیـشک ، لوط 

راهچ زا  سپ  هرخالاب   (4) .دنک یم  رثأتم  ار  يا  هدنونش  ره  هدوب و  ناتـسود  هداوناخ و  هب  قایتشا  راهظا  يرود و  زا  سارفوبا  تیاکش 
لتق هب  دـعب  لاس  کی  یلو   (5)، تشگزاب نطو  هب  سارفوبا  داد و  هیدـف  وا  يدازآ  يارب  يرایـسب  لاوما  هلودـلا  فیـس  تراسا ، لاس 

فیـس یتقو  دنا : هتفگ  ارجام  یگنوگچ  رد   (7) .داتفا قافتا  لاس 357  رخالا  عیبر  رد  یگلاـس و  ای 40  نس 37  رد  وا  لـتق   (6) .دیسر
هب ربخ  نیا   (8) .دنک تموکح  زین  صمح  رب  دوب ، وا  هطلـس  تحت  هک  بلح  رب  هوالع  تفرگ  میمـصت  سارفوبا  تفر ، ایند  زا  هلودـلا 

یلو دیبلط  ار  رعاش  یلاعملاوبا ، .دش  لصاح  هنیک  ود  نآ  نیب  دیسر و  دوب ، زین  سارفوبا  رهاوخرسپ  هک  هلودلا ، فیس  رسپ  یلاعملاوبا 
اهر نابایب  رد  ار  شرکیپ  هدرک و  ادج  نت  زا  ار  شرس   (9) .دش هتشک  وا  روتسد  هب  یلاعملاوبا و  مالغ  تسد  هب  اما  درک  رارف  سارفوبا 

شردام هب  سارفوبا » تداهـش   » ینیما همالع  لوق  هب  اـی  وا ، لـتق  ربخ  یتقو   (10) .دندرک نفد  ار  وا  رذـگهر  بارعا  هکنیا  ات  دـندومن 
هب نانچ  نآ  دیسر ،

ج 2/155. مالعالا ، ج 3/406 ؛ ریدغلا ، ج 2/364 ؛ برعلاءابدا ، - 1
ج 3/406. ریدغلا ، - 2

ج 1/136. باقلالا ، ینکلا و  ج 2/155 ؛ مالعالا ، ج 1/85 ؛ رهدلا ، همیتی  - 3
ج 3/407. ریدغلا ، - 4

ج 1/136. باقلالا ، ینکلا و  ج 2/300 ؛ یناتسب ، سرطب  فراعملا  هرئاد  ج 3/406 ؛ ریدغلا ، ج 2/155 ؛ مالعالا ، - 5
ج 2/366. برعلاءابدا ، - 6

ج 3/414. ریدغلا ، ج 4/307 ؛ هعیشلا ، نایعا  ج 16/197 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 7
، مالعالا ج 16/197 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  « ) .دبای تسد  زین  بلح  هب  صمح ، رب  هوالع  : » ینعی دنا  هتفگ  سکعلاب  یلکرز  یبهذ و  - 8

( . ج 2/155
سرطب فراـعملا  هرئاد  ج 3/414 ؛ ریدـغلا ، ج 2/155 ؛ مـالعالا ، ج 3/445 ؛ رکاـسع ، نبا  بیذـهت  ج 3/25 ؛ بهذـلا ، تارذـش  - 9

ج 2/300. یناتسب ،
ج 2/300. یناتسب ، سرطب  فراعملا  هرئاد  ج 3/414 ؛ ریدغلا ، ج 3/25 ؛ بهذلا ، تارذش  - 10

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 176 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_160_10
http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :

(1) .دیرپ نوریب  شیاهمشچ  هک  دز  همطل  تروص 

همالع .تسا  ناوارف  ءاملع  ناگرزب و  نابز  زا  وا  شیاتـس  دـیجمت و  رد  نخـس  هدـمآ و  اه  باتک  زا  يرایـسب  رد  سارفوبا  لاح  حرش 
یمن هدنسیون  اریز  دشاب ، یم  لکشم  رایـسب  تسا  بناوج » وذ   » هک سارفوبا  نوچ  یتیـصخش  هرابرد  نتفگ  نخـس  دسیون : یم  ینیما 
مظنم هیفاق  میظنت  رد  ایآ  هکنیا  و  وا ، يرالاس  هپس  یئارآ و  فص  ای  وا  ینادنخس  رعـش و  دهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  وا  دُعب  مادک  دناد 
هدرک عمج  ابدا  یتبحص  شوخ  اب  ار  یهاش  تبیه  .تسا  هدنزارب  ورـشیپ و  نادیم  ود  ره  رد  وا  اریز  رکـشل ، یهدنامرف  رد  ای  تسا  رت 

شـشخب و تعاجـش و  رد  سارفوبا  ینعی  بدالا » دوجلا و  ِهیـسورفلا و  یف  ًاسأر  َناک  : » دیوگ یم  یبهذ   (2) .ملق اب  ار  ریـشمش  زین  و 
دیـشروخ شراگزور و  هناگی  سارفوبا  ...هرـصع  ُسمـش  هِرهَد و  ُدرف  َناک  : » دسیون یم  وا  فصو  رد  یبلاعث   (3) .دوب دمآرس  بدا ،

یناور و تلوهـس و  رظن  زا  وا  رعـش  .يریلد  تعاجـش و  تراـهم و  تغـالب و  دـجم و  مرک و  بدا و  لـضف و  رظن  زا  دوـب  شا  هناـمز 
مه زاب  هک  زتعم » نبا   » رد رگم  هدشن  عمج  سکچیه  رعش  رد  وا  زا  لبق  اه  یگژیو  نیا  .تسا  روهشم  ینیریش  ییوکین و  ماکحتـسا و 

سیقلاءرما اب  دـش ، متخ  هاشداپ  کی  اب  زاغآ و  هاشداپ  کی  اب  رعـش  : » دـیوگ دابع  نب  بحاـص  زین  »(4) و  تسا رتـالاب  وا  زا  سارفوبا 
رد  (6) .ریـسالا ُسرافلا  سِرافلا و  ُکـلملا  کـلملا و  رعاـشلا  وه  دـسیون : یم  یناتـسب  سرطب   (5) «. تفای نایاپ  سارفوبا  اـب  زاـغآ و 

اه و ییوکین  نتفگ  اریز  تسا  لکشم  نآ  هرابرد  نتفگ  نخس  ناوارف و  سارفوبا ، رعـش  نساحم  : » دیوگ یم  یبلاعث  وا  رعـش  شیاتس 
ناویح يارب  رگا  هک  وا  تایمور  صوصخ  هب  درادن ، ناکما  تسا  نسح  رسارس  هک  يزیچ  ياه  نسح 

ج 2/300. یناتسب ، سرطب  فراعملا  هرئاد  ج 3/445 ؛ رکاسع ، نبا  بیذهت  ج 1/136 ؛ باقلالا ، ینکلا و  - 1
ج 3/405. ریدغلا ، - 2

ج 16/197. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 3
ج 2/58. نایعالا ، تایفو  ج 1/57 ؛ رهدلا ، همیتی  - 4

فراعملا هرئاد  ج 2/155 ؛ مالعالا ، ج 1/136 ؛ باـقلالا ، ینکلا و  ج 3/24 ؛ بهذلا ، تارذـش  ج 16/197 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریـس  - 5
ج 2/375. برعلاءابدا ، مراهچ ؛ نرق  نادیهش  هلیضفلا ، ج 2/300 ؛ یناتسب ، سرطب 

ج 2/363. برعلاءابدا ، - 6
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ماقم مدـقت و  هب  هشیمه  فورعم ، رعاـش  یبنتم   (1) «. دوش یم  زاـب  وا  قطن  یناوخب ، لـال  يارب  رگا  دوش و  یم  یلها  یناوـخب  یـشحو 
یلو درک  یم  ار  نادـمح  لآ  حدـم  یبنتم  .درک  یمن  تئرج  وا  رب  دومن و  یم  تاعارم  ار  وا  بناج  هتـشاد و  فارتعا  سارفوبا  يالاو 

هرابرد  (2) .يو تبیه  تلـالج و  تاـعارم  رطاـخ  هب  هکلب  وا ، تمظع  یگرزب و  زا  تلفغ  تهج  هب  هن  تفگ ، یمن  ار  سارفوبا  حدـم 
روهـشم هدش و  پاچ  هک  هدـنام  یقاب  یناوید  سارفوبا ، زا   (3) .تسا هدش  هتـشون  يا  هناگادج  ياهباتک  سارفوبا ، تایح  یگدـنز و 

زا معا  يرعش  ياه  ضرغ  همه  رد  وا   (5) .تسا یندینـش  گرم ، زا  لبق  تراسا و  ماگنه  رد  شدوخ ، يارب  وا  ياه  هیثرم   (4) .تسا
(6) .دراد ییاه  هدورس  ...و  تایناوخا  تمکح و  رخف و  فصو و 

: سارِفوبا ِرعش 

فورعم هیفاش »  » هب هدوب و  روهشم  رایسب  هک  دراد  سابع  ینب  ملظ  نایب  مالسلا و  مهیلع  همئا  تیمولظم  رد  يا  هیمیم  هدیـصق  سارفوبا 
تسا ینادواج  راعشا  زا  ملق ، ریشمش و  ریما  هدیـصق  نیا   (8) .دنا هدرک  سیمخت  ای  حرش و  ار  هدیصق  نیا  الضف ، زا  یـضعب   (7) .تسا
ناهرب نمضتم  نسُح ، ماکحتسا و  تغالب و  رب  هوالع  اریز  هدمآ  ناوارف  رداصم ، رد  و  ظوفحم ، نایعیـش  نیب  لوادتم و  ءابدا  نیب  هک 

داد 500 روتسد  دورس ، ار  هّیمیم  هدیصق  نیا  سارفوبا  هک  يزور  دنیوگ  .دشاب  یم  الاو  یناعم  يوق و  ياه 

ج 1/112. رهدلا ، همیتی  - 1
ءادهش ج 2/300 ؛ یناتــسب ، سرطب  فراـعملا  هرئاد  ج 3/406 ؛ ریدـغلا ، ج 3/24 ؛ بهذـلا ، تارذـش  ج 1/57 ؛ رهدـلا ، همیتـی  - 2

ج 1/136. باقلالا ، ینکلا و  مراهچ ؛ نرق  نادیهش  هلیضفلا ،
ج 2/155. مالعالا ، - 3

ج 2/368. برعلاءابدا ، ج 2/155 ؛ مالعالا ، ج 16/197 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4
ج 3/407. ریدغلا ، - 5

.لماک روط  هب  وا  لاح  حرش  ات 115  ج 1/57  رهدلا ، همیتی  - 6
ج 3/403. ریدغلا ، ج 1/136 ؛ باقلالا ، ینکلا و  - 7

ج 3/402. ریدغلا ، - 8
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  نادنزرف  زا  هک  دوب  هدورس  یسابع » هرکس  نبا   » هدیصق لباقم  رد  ار  نآ  اریز  دنشکب ، نوریب  فالغ  زا  ریشمش 
دمحم لآ  ملظت  اب  ار  هدیصق  هعیش ، قوذ  شوخ  ِرعاش   (1) .داد یم  يریگرد  لامتحا  سارفوبا ، اذل  دوب و  هدرکن  دای  یبوخ  هب  مالسلا 

دج هللا  لوسر  ایآ  دیوگ : یم  هدرک و  هسیاقم  نانآ  اب  ار  مشاه  ینب  کت  کت  دـنک و  یم  بطاخم  ار  سابع  ینب  سپـس  هدرک  عورش 
؟ ناشیا اب  تفرگ  تعیب  ریدغ  زور  رد  امـش  ردپ  يارب  ربمایپ  ایآ  ناشیا ؟ ای  دیراد  يراوگرزب  دجم و  امـش  ایآ  اهنآ ؟ دـج  ای  تسامش 

مظاک یسوم  اب  امش  دیشرلا  نوراه  ایآ  ناشیا ؟ ای  دیتسه  وا  ءابرقا  دیرادن ، ربمایپ  هب  یتهابـش  چیه  تافـص  قالخا و  رد  هک  امـش  ایآ 
يا ناشیا ؟ زا  ای  دنیامـش  زا  صاقر  یّنغم و  دارفا  ایآ  تسا ؟ سایق  لباق  اهنآ  ياضرلا  ٌیلع  اب  امـش  نومأم  ایآ  دـنا ؟ هسیاقم  لباق  اهنآ 

اج چـیه  ادـخ ، هار  زا  ریغ  و  دـننک ؟ یمن  عیاض  ار  ادـخ  مکح  هک  یناسک  هب  دیـشورف ؟ یم  رخف  یناـسک  هچ  هب  ناراوخبارـش ، هورگ 
زاوآ زاس و  يادص  امـش  ياه  هناخ  زا  هک  یلاح  رد  تسا  دنلب  نآرق  يادـص  ناشیاه  هناخ  زا  هک  یناسک  هب  دـنوش ؟ یمن  كانبـضغ 

...و دیآ ! یم 

قبط ار  ص )  ) هللا لوسر  نادنزرف  هدرک و  هراشا  ص )  ) ربمایپ هرابرد  سابع  ینب  يرگ  هلیح  هب  ابیز ، هنادواج  هدیـصق  نیا  رد  سارفوبا 
: دمان یم  رهاط  كاپ و  ریهطت ، هیآ 

مُکَْدنَع ِهّللا  ِلوسَِرل  ٍمَد  ْمَک  ٍهَحِضاو َو  ِنیّدلا  ِیف  ُمَُکل  ٍهَرْدَغ  ْمَک 

(2) ُمَد َنیرِهّاطلا  ِهیَنب  نم  ْمُکِرافظَا  یف  َو  َنوَرت ؟ امیف  ٌهَعیش  َُهل  متنا 

ار ادخ  لوسر  نوخ  یلو  دینک  یم  ار  ص )  ) ربمایپ يوریپ  ياعدا  اریز  تسا  حـضاو  راکـشآ و  نید ، رد  امـش  گنرین  هلیح و  ردـقچ 
.تسامش ياه  نخان  ریز  وا  رهاط  كاپ و  نادنزرف  نوخ  هکنآ  لاح  دیرامش و  یم  ادخ  لوسر  وریپ  ار  دوخ  امش  .دیزیر  یم 

رکذ ار  نآ  زا  یتاـیبا  زین  بوـشآ  رهـش  نبا  تیب و  ینیما 39  همالع  هک  دراد  تیب  لها  حدـم  رد  زین  یفورعم  هیئاـه  هدیـصق  سارفوبا 
هب ع ، )  ) یلع نینمؤملاریما  رامشیب  لئاضف  ریدغ و  رب  هوالع  ع )  ) نیسح ماما  ءاثر  زا  سپ  رعش  نیا  رد  رعاش  .تسا  هدرک 

ج 3/403. ریدغلا ، - 1
ات 402. ج 3/399  ریدغلا ، - 2
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: دنک یم  هراشا  زین  لیئربج  نتفرگ  هزاجا  ءاسک و  تلیضف 

ُهاوْحَف اوُمِهفَا  ُهولَّمََأت َو  ِِهلْضَف َو  یف  ام  ِنآرقلا  َنِم  اْوُؤَْرِقا 

ُهافََکل ِلَّزَنُم  ِّلُک  ِنود  نِم  یتَا  لَه  ِّالا  ِهیف  ْلَّزَُنت  َْمل  َول 

ُهاسَک ِّیبَّنلا  َعَم  ُهاوَح  نَّمِم  ُهَّنِا  ِءاسِکلا َو  َموی  ُْمتیسَنَا 

(1) ُهاذَک ُِّیبَّنلا  َلاق  مُْکنِم ؟ اَنَا  ًافِرشَتسُم  مِِهب  ُلیئربج  َلاق  ِْذا 

نآرق دومرف ) یلئاضف  هچ  شردپ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  دیدینشن  ایآ  دیتسب  وا  رب  ار  بآ  هدرک و  ملظ  نیـسح ع  هب  هک  یناسک  يا  )
يا هیآ  چیه  یتا  له  هروس  زا  ریغ  رگا  هک  دینادب  .دیبایرد  ار  اهنآ  موهفم  دیرگنب و  ع )  ) یلع تلیـضف  تایآ  رد  .لمأت  اب  دـیناوخب  ار 

ریهطت و هیآ  لوزن  عقوم  رد  ار _  ءاسک  زور  دیدرک  شومارف  ایآ  .درک  یم  تیافک  وا  تیلـضفا  رب  نامه ، دوب  هدـشن  لزان  وا  نأش  رد 
هزاجا ص )  ) ربمایپ زا  لیئربج  هک  یماگنه  نامه  دندش ؟ هدـیناشوپ  ابع  هلیـسو  هب  هیقب  و  ص )  ) ربمایپ و  ع )  ) یلع هک  هلهابم _  هیآ  ای 

.تسناد یم  فرش  تلیضف و  دوخ  يارب  ار  نیا  لیئربج ، داد و  هزاجا  مه  ص )  ) ربمایپ دشاب و  نانآ  اب  هک  تساوخ 

.تسین ریدغلا »  » رد رخآ  تیب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ج 3/404 و 405  ریدغلا ، ج 3/125 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
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یناه نبا  رعاش :

.تسا روهشم  یجنس  رعـش  یبرع و  ِبدا  رد  مراهچ و  نرق  يارعـش  ءابدا و  زا  یـسلدنا  يدْزَا  یبرغم  یناه  نب  دمحم  مساقلاوبا  خیش 
هتفگ وا  حدم  ردـق  نآ  بدا  ناگرزب   (2) .تفای ترهـش   " برغ یبنتم   " هب هک  دش  هزاوآ  دـنلب  نانچنآ  (1) و  هدوب یبنتم  رصاعم  يو 
هتشاد الوط  دی  بدا  نونف  مامت  رد  هک  دنا  هدرمش  برغم  رد  نیرخأتم  نیمدقتم و  رعـشا  ار  وا  .تسا  هدنامن  یقاب  نخـس  ياج  هک  دنا 

زین و   ، (4) تسا قرش  رد  یبنتم  دننام  برغ  رد  یناه  نبا  ماقم  ینعی  قرـشلا ،" لها  دنع  یبنتملاک  مهدنع  وه   " دنا هتفگ  ای   (3) تسا
یبنتم دنیوگ   (5) .وش یناه  نبا  دننام  يوش  رعاش  یهاوخ  یم  رگا  وش و  ع )  ) یلع نانوچ  يوش  رواگنج  یهاوخ  یم  رگا  دـنا : هتفگ 

(6) .تسب ارم  هار  تیب  نیا  اب  یناه  نبا  تفگ  تشگرب و  اجنامه  زا  .دناوخ  یم  یناه  نبا  زا  یتیب  يا  هدنیوگ  دینش  تفر و  رصم  هب 

دادجا زا  یکی  یسابع  روصنم  اریز   (8) هدوب سلدنا  ياهرهش  زا  هیلیبشا  رد  وا  دشر  تدالو و   (7) .دش دلوتم  لاس 326  رد  یناه  نبا 
ِمَجرتم رعاش  ردپ  .داتسرف  هدوب _  سلدنا  عقوم  نآ  رد  هک  یمالسا  ياهروشک  برغم  ینعی  برغم -  هب  جراوخ  اب  گنج  يارب  ار  وا 
تیبرت بوخ  رایـسب  هک  دمحم »  » مانب درک  اطع  يرـسپ  وا  هب  دنوادخ  .دوب  رعاش  بیدا و  دوخ ، دمآ و  ایندـب  اجنآ  یناه "  ینعی "  ام 

« هللا نیدل  ّزعملا   » تقو هفیلخ  سپس  .تفای  دنلب  یماقم  هیلیبشا  یلاو  دزن  تفرگارف و  ییوکین  هب  ار  برع  بدا  خیرات و  رعـش و  دش و 
رد اما  .دروایب  ار  دوخ  هداوناخ  ددرگزاب و  برغم  هب  اـت  تفرگ  هزاـجا  یتدـم  زا  سپ  .دومن  لابقتـسا  یمرگ  هب  هدرک و  توعد  وا  زا 

رارق هلمح  دروم  هار 

ج 2/274. هعیشلا ، نایعا  ءزج 17/319 ؛ ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ج 2/311 ، لمآلا ، لما  - 1
ج 3/84. هیسابعلا ، رصعالا  یف  برعلاءابدا  مراهچ ؛ نرق  ءادهش  هلیضفلا ، ءادهش  - 2

ءزج 19/92. ءابدالا ، مجعم  - 3
ج 7/130. مالعالا ، 19/92 ؛ ءزج ، ءابدالا  مجعم  - 4

.نامه هلیضفلا ، ءادهش  - 5
لمآلا ج 2/311. لما  ءزج 17/319 ؛ ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 6

ج 7/130. مالعالا ، - 7
ج 3/84. برعلاءابدا ، 19/92 ؛ ءزج ، ءابدالا  مجعم  - 8
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166 ص :

دودـح 40 طقف  هک  یلاح  رد  دـنتفای ، بآ  يوج  رد  ار  وا  هزاـنج  لاس 362  بجر  هبنشراهچ 23  حبص   (1) .دیـسر لتق  هب  تفرگ و 
(2) .دوب هتشذگ  شرمع  زا  لاس 

یلو مینک  رخف  ءارعـش  هب  وا  اب  میتشاد  دیما  ام  : » تفگ دـش و  فسأتم  رایـسب  دیـسر ، هللا » نیدـل  زعملا   » هب یناه  نبا  گرم  ربخ  یتقو 
(3) «. دوبن ریدقت 

(5) .دز یم  عیشت  زا  مد  اراکشآ  (4) و  دوب داقتعالا  حیحص  یبیدا  رعاش و  لضاف ، یناه  نبا 

ندوب و هعیـش  نیمه  ار  وا  تداهـش  تلع  هعیـشلا » سیـسأت   » رد ردص  همالع  (6) و  هدرمش تیب  لها  ءارعـش  زا  ار  وا  بوشآرهـش  نبا 
تبسن شزیمآ  نعط  راعشا  رطاخب  ار  وا  نایوما  هکنآ  ِسرت  زا  یناه  نبا  دوخ  هچنانچ   (7)، دناد یم  ندیزرو  همئا  هب  شیالآ  یب  قشع 

هب ار  وا  یضعب  اذل   ، (9) تسا رایسب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  حدم  رد  وا  ياه  هدورس   (8) .تشگزاب شهاگداز  هب  دنشُکن  هیما  ینب  هب 
(11) .دناد یم  كاپ  اه  تبسن  نیا  زا  ار  وا  نماد  ردص ، همالع  یلو   (10) دنا هداد  تبسن  ولغ 

هب مه  ناوید  نیا  .تسا  فورعم  وا  رعش  ناوید   (12) .دورس هللا  نیِدلُزعملا  حدم  رد  هک  تسا  يا  هیئار  هدیصق  وا  رعش  نیرخآ  دنیوگ 
(13) .تسا هدش  حرش  یناه » نبا  ناوید  حرش  یف  یناعملا  نییبت   » مان هب  یباتک  رد  مه  هدش و  همجرت  یسیلگنا 

لاس نیب 36 و 42  وا  رمع  رد  یلو  تسا  دش 362  رکذ  هچنانچ  وا  تافو  لاس 

ج 3/85. برعلا ، ءابدا  مراهچ ؛ نرق  ءادهش  هلیضفلا ، ءادهش  - 1
ءزج 19/93. ءابدالا  مجعم  - 2

ج 3/85. برعلاءابدا ، هفاضا  هب  ءزج 19/93 . ءابدالا  مجعم  - 3
ج 2/311. لمآلا ، لما  - 4

.نامه هلیضفلا ، ءادهش  - 5
ج 2/311. لمآلا ، لما  ءزج 17/319 ؛ ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 6

.نامه هلیضفلا ، ءادهش  - 7
ج 3/100. برعلاءابدا ، - 8
ج 2/311. لمآلا ، لما  - 9

ءزج 17/319. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ج 2/311 ؛ لمالا ، لما  ءزج 19/92 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 10
.نامه هلیضفلا ، ءادهش  - 11

.تسا هدروآ  ار  وا  راعشا  زا  يرایسب  توقای  ءزج 19/93 ، ءابدالا ، مجعم  - 12
ج 7/130. مالعالا ، - 13
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(1) .دنناد یم  یضعب 326  یضعب 320 و  هک  هتفرگ  همشچرس  وا  دلوت  لاس  رد  فالتخا  زا  دشاب و  یم  فالتخا 

: یناه نبا  ِرعش 

: هدرک هراشا  ءاسک  باحصا  هب  نآ  رد  دراد و  انعم  ایند  کی  هک  مینک  یم  لقن  یناه  نبا  زا  رعش  تیب  کی 

(2) اسکلا ِباحْصَا  ِّرُغلا  ِهاُقتلا  َّبُح  یقُّتلا  ِدَْعب  ْنِم  ِءْرَملا  ِداز  ُریَخ  َو 

.تسا ءاسک  باحصا  ینعی  ینارون  نایاوقت  اب  تبحم  صخش  ره  هشوت  نیرتهب  يوقت  عرو و  زا  دعب 

.نایعالا تایفو  زا  لقن  هب  مالعالا  لمآلا و  لما  - 1
ج 4/8. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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ریغص یشان ء  رعاش :

نیملکتم و نیثدحم و  هعیش و  نازاتشیپ  زا  ریغص » یشان ء   » هب بقلم  ّالح ، هب  فورعم  يدادغب  فیصو  نب  هللادبع  نب  یلع  نسحلاوبا 
.دشاب یم  نارقا  ِدمآرس  رعـش  شجنـس  رد  وا  ییاناوت  هک  دوب  رورنه  نابیدا  زا  مالک و  ملع  غباون  زا  يو  .تسا  هیماما  يارعـش  اهقف و 

ار نآ  هدرک و  يروآوـن  يرعـش ، نوـنف  زا  یکی  رد  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  سک  هـب  تـسا و  زادرپوـن »  » ياـنعم هـب  یـشان ء ، وا ، بـقل 
زا يرابنا ، یـشان  دـمحم  نب  هللادـبع  سابعلاوبا  بقل  هک  دـنناوخ  یم  ریبک » یـشان   » لـباقم رد  ریغـص » یـشان ء   » ار يو   (1) .دنارورپب

(2) .دشاب یم  يرتُحب  یمور و  نبا  هقبط  يارعش 

رد وا  اب  یـشان  (4) و  دوب يراطع  هللادبع ، شردپ ، لغـش   . (3) تـسا دادغب  قاطلا » باب   » هلحم رد  لاس 271  رد  ریغص  یـشان  تدالو 
(5) .تشاد یعیدب  شور  سم ، نتخاس  رد  اریز  دش ، فورعم  ءالح  هب  هدش و  گرزب  ناکد 

(6) .تفرگارف تسا ، هعیـش  نیملکتم  ناگرزب  زا  هک  تخبون » نب  یلع  نب  لیعامـسا   » زا ارنآ  دوب و  رظن  بحاص  مالک  ملع  رد  یـشان 
رد ار  شرمع  درک و  یم  هرظانم  هنیمز  نیا  رد  ییابیز  کبس  اب  دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  هب  دقتعم  یـشان  دیوگ : يوَمَح 

(8) .دنا هداد  تبسن  وا  هب  تماما »  » هرابرد مه  یباتک   (7) .تفای ترهش  نانآ  یتسود  هب  دومن و  يرپس  ناشیا  يانث 

حدم رد  شراعشا  رثکا  یلو  دراد ، ییاه  هدورس  يدیشخا » روفاک   » و هللااب » یـضارلا   » لثم ءارما  افلخ و  حدم  رد  روبزم ، رعاش  هچرگا 
يدفص لوق  هب  تسا و  راهطا  تیب  لها 

ج 2/470. نیفلؤملا ؛ مجعم  ج 4/28 ؛ مراهچ ؛ نرق  نادیهش  هلیضفلا ، ءادهش  ج 5/49 ؛ نازیملا ، ناسل  - 1
ج 3/91. نایعالا ، تایفو  - 2

ج 4/304. مالعالا ، نامه ؛ هلیضفلا ، ءادهش  ج 4/32 ؛ ریدغلا ، ج 5/49 ؛ نازیملا ، ناسل  - 3
ج 4/304. مالعالا ، ج 3/369 ؛ نایعالا ، تایفو  ءزج 13/280 ، ءابدالا ، مجعم  - 4

ج 4/304. مالعالا ، ج 4/28 ؛ ریدغلا ، ج 5/49 ؛ نازیملا ، ناسل  ج 3/369 ؛ نایعالا ، تایفو  - 5
ج 4/29. ریدغلا ، ج 3/369 ؛ نایعالا ، تایفو  - 6

ج 4/29. ریدغلا ، ءزج 13/282 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 7
ج 2/470. نیفلؤملا ، مجعم  ج 4/304 ؛ مالعالا ، ج 4/29 ؛ ریدغلا ، ءابدالا ج 13/282 ؛ مجعم  - 8
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(1) .تسین شرامش  لباق  هک  تسا  دایز  يردق  هب  حئادم  نیا 

(2) .دنا هدرک  تیب  لها  حدم  سرت ، اورپ و  نودب  هک  هدرمـش  ینارعاش  زا  ار  وا  ملاعملا »  » باتک رد  بوشآرهـش  نبا  تلع ، نیمه  هب 
باوج ام  رعاش  و  یتسه ؟ یضفار  یـشان ء  وت  دیـسرپ : .دش  دراو  هللااب » یـضارلا   » هفیلخ رب  يزور  دنا  هتفگ  وا  تحارـص  تأرج و  رد 

يا هلیح  دب  نیا  تفگ : یضارلا  .مشاه  ینب  هعیش  داد : باوج  رعاش  و  هعیش ؟ مادک  دیسرپ : هفیلخ  متسه ! هعیش  یشان ء  نم  ریخ ، داد :
(3) .تسا هفطن  تراهط  رب  لیلد  نکیلو  داد : خساپ  یشان ء  تسا 

تسایند ود  ره  تداعـس  هناشن  وا و  يارب  تلیـضف  نیرتالاب  هچنآ   (4) .دناوخ یم  تخـسرس  ینعی  دلَج » ٌّیـضفار   » ار وا  مه  رجح  نبا 
: هدش لقن  ارجام  ود  بلطم ، نیا  تابثا  رد  .تسا  هدوب  مه  تیب  لها  ریدقت  لوبق و  دروم  وا  راعشا  هکنیا 

هک یلاح  رد  مدوب ، هتـسشن  مردـپ  اب  دجـسم  رد  دـیوگ  یم  يوار  هصالخ  روطب  .دـنا  هدرک  لقن  يوَمَح  رجح و  نبا  ار  لوا  يارجاـم 
امـش ایآ  .متـسه  اهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  همطاف  هداتـسرف  نم  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دمآ و  يدرم  .دـندوب  رـضاح  یناوارف  تیعمج 
دزن درم  .دندرک  یفرعم  دوب ، هتـسشن  يا  هشوگ  رد  هک  ار  حادـم  دـمحا  هتفگ و  دـماشوخ  وا  هب  مدرم  دیـسانش ؟ یم  ار  حادـم  دـمحا 

وا هب  نک و  ادیپ  ار  دمحا  ورب و  دادغب  هب  ادرف  دومرف : نم  هب  هک  مدید  ار  س )  ) ارهز ترـضح  یب  یب  باوخ  رد  تفگ : هدـمآ  حادـم 
سلجم رد  هک  مه  یـشان....عّطَقَتَی ء  مکب  یبلق  دمحا  ینب  دیوگ : یم  هک  دناوخب  ار  یـشان  رعـش  نیا  نیـسح  مرـسپ  تبیـصم  رد  وگب 

رد هدیـصق  نیا  دننک و  یم  هیرگ  هب  عورـش  زین  مدرم  حادـم و  دـمحا  دـنز و  یم  تروص  رـس و  هب  دـیدش  ياه  هبرـض  هدوب ، رـضاح 
یم وا  یلو  دـنهدب  یلوپ  درم ، نآ  هب  ات  دـننک  یم  یعـس  رایـسب  نارـضاح  .دـماجنا  یم  لوط  هب  رهظ  زامن  اـت  هدـش ، هدـناوخ  سلجم 

س)  ) ارهز همطاف  هداتسرف  هک  سب  نیمه  ار  نم  دیوگ :

«. ءابالا مجعم   » نینچمه و  تایفولاب » یفاولا   » زا لقن  هب  ج 4/29  ریدغلا ، - 1
ج 4/29. ریدغلا ، - 2

ج 5/49. نازیملا ، ناسل  ءزج 13/283 ؛ ءابدالا  مجعم  - 3
ج 5/49. نازیملا ، ناسل  - 4
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(1) .مریگ یمن  مه  ار  ایند  نآ ، ضوع  رد  مشاب و 

رد یـشان »  » يزور دـیوگ  يوار  هک  تروص  نیا  هب  هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یـشخب  رجح  نبا  لماک و  روطب  يومح  مه  ار  مود  يارجام 
نم زا  ارنآ  یـضعب  ما و  هتخاـس  يا  هدیـصق  تفگ  نم  هـب  مدرک  یم  روـبع  وا  يوربور  زا  هـک  یماـگنه  .دوـب  هتـسشن  اهجاّرَـس  رازاـب 

هک یلحم  هب  .مدرگ  یمرب  دوز  یلو  مراد  يراک  ماجنا  دـصق  متفگ  نم  .منک  هضرع  وت  طـخ  اـب  مراد  تسود  .دـنا  هدرک  تساوخرد 
ار وا  هک  یجنرطـش  زیزعلادـبع  مساقلاوبا  مان  هب  یناوخ  هحون  مدـید  باوخ  رد  .درب  مباوخ  هتـسشن ، تلاح  رد  متفر و  متـشاد  رظن  رد 
( ، ع  ) نیسح مرح  رد  بشید  ام  هک  نادب  یسیونب ، ار  یشان ء  هیئاب  هدیصق  يزیخرب و  نالا  مراد  تسود  : » تفگ نم  هب  متخانـش ، یم 

يوار .دوب  هدرک  تافو  ـالبرک  تراـیز  زا  تشگزاـب  هار  رد  یگزاـت  هب  ناوخ  هحون  نیا  هتبلا  میدرک .» یئارـس  هحون  هدیـصق ، نآ  اـب 
یـشان ء .مسیونب  یتساوخ ، هچنانچ  ات  هدب  ار  تا  هیئاب  هدیـصق  متفگ : متفر و  یـشان ء »  » يوس هب  ًاروف  هدش  رادیب  نم  دهد : یم  همادا 
درک و هیرگ  .متفگ  وا  يارب  ار  باوخ  يارجام  راچان  مدوب »! هتفگن  يدـحا  هب  زونه  نم  تسا ؟ هیئاب »  » هک یتسناد  اجک  زا  وت  : » تفگ

(2) .مدرک نتشون  هب  عورش  مه  نم  تسا » نتشون  تقو  نالا   » تفگ

یم ءالما  ار  مرعش  هفوک  دجسم  رد  لاس 325  رد  هک : هدرک  راهظا  نینچ  شدوخ  .تفر  هفوک  هب  شناوید  ءالما  يارب  یشان ء  دنیوگ 
سلجم رد  دوب ) هدـشن  فورعم  بقل  نیا  هب  و   ) دوب هچب  زونه  هک  فورعم ) رعاـش   ) یبـنتم ناـشیا  نیب  رد  دنتـشون  یم  مدرم  مدرک و 

(3) .درک سابتقا  نم  راعشا  یضعب  زا  سپس  .تشون  یم  ارم  ياه  هدورس  دش و  یم  رضاح 

ار فورعم  رعاـش  یمور  نبا  اـهراب  یکدوک  رد  يو   . (4) دوب ملاس  رمع  رخآ  ات  شیاهنادـند  یلو  درک  رمع  لاس  دـنچ  دون و  یـشان 
تفرگن دای  يزیچ  وا  زا  یلو  درک  تاقالم 

ج 4/30. ریدغلا ، ج 5/50 ؛ نازیملا ، ناسل  13/292 ؛ ءزج ، ءابدالا  مجعم  - 1
ج 4/31. ریدغلا ، ج 5/51 ؛ نازیملا ، ناسل  ءزج 13/293 ؛ ابدالا ، مجعم  - 2

ج 13/369. نایعالا ، تایفو  ءزج 13/290 ؛ ءابدالا  مجعم  - 3
ج 5/50. نازیملا ، ناسل  - 4
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(1) .تسا هدوب  یمور  نبا  هدمآ ، یم  شردپ  هزاغم  هب  هک  یصخش  نآ  دیمهف  یمور ، نبا  تافو  زا  دعب  و  تخانش ، یمن  ار  وا  نوچ 

ندوب هعیـش  ببـس  هب  ار  وا  دـنیوگ  یم  یـضعب  .تسا  فالتخا  نآ  یگنوگچ  وا و  تافو  لاـس  رد   (2) .درکن جاودزا  زگره  یـشان ء 
(3) .دندنازوس شتآ  رد  هدنز 

رباقم  » رد هدرک و  عییـشت  ار  وا  یتلود  لاـجر  هارمه  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هتفر و  اـیند  زا  لاس 365  رد  وا  هک  دـندقتعم  نیخروم  رثکا 
نوریب ربق  زا  ار  وا  هزانج  دـش ، عقاو  دادـغب  رد  ینـس  هعیـش و  میظع  هنتف  هک  لاس 443  رد  اهدـعب   (4) .دندومن نفد  دادـغب  رد  شیرق »

(5) .دندنازوس هدیشک 

: ریغص ئشان  ِرعش 

یتیب هیئاب 32  هدیصق  زا  یشخب  تسام  دهاش  هچنآ  .تسا  رایـسب  تیبلا  لآ  بقانم  لئاضف و  رد  ریغـصء  یـشان  راعـشا  میتفگ  هچنانچ 
: دنک یم  ناشیا  ریهطت  هب  هراشا  هدومن و  رصحنم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نارسپ  ربمایپ و  هیرذ  هب  ار  ع )  ) دمحم لآ  هک  تسوا 

ُباتِکلا َلََزن  مَِهتایبَا  یف  ُباوَّصلا و  َفِرُع  ٍدّمحم  ِلِآب 

ُبارَتُسی مِهِمْکَُحب ال  مِِهب َو  ایارَبلا  یَلَع  ِهلالا  ُجَجُح  مُه  و 

ُباُبل ُّبل  مُه  ُُهتَفیلَخ َو  ٍّیلَع  ُوَنب  ٍدمحا و  يرارَذ 

ُباقِع هِِکلاسَم  یف  نِکلو  ٌمیقَتسُم  ٌطارِص  ْمُُهتَبحم 

ُباُهت ٌهبَترَم    ِ برحلا یف  َُهل  ٌیلَع  ٍنسَح  وبا  امیس  الو 

(6) اوباط اوکَز و  ْمُهَْقلَخ َو  َرَهَّطَف  ٍدجَم  ِّلک  ِهَیاهن  یف  اوَهانَت 

لزان نآرق  نانآ  ياه  هناخ  رد  دوش و  یم  هتخانش  باوص  قح و  دمحم  لآ  هلیسوب 

ءزج 13/280. ءابدالا  مجعم  - 1

ءزج 13/282. ءابدالا  مجعم  - 2
.مراهچ نرق  نادیهش  هلیضفلا ، ءادهش  ج 4/32 ؛ ) ریدغلا ، زا  لقن  هب  «. ) املعلا ملاعم   » رد بوشآرهش  نبا  - 3

.هدرک تبث  لاس 366  ار  وا  تافو  ناکلخ  نبا  ج/324 ؛ ریدغلا ، ءزج 13/282 ؛ ءابدالا  مجعم  - 4
ج 4/32. ریدغلا ، - 5

.توافت اب  ج 4/25  ریدغلا ، ج 4/301 ؛ بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 6
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یلع نارسپ  و  ص )  ) دمحا لسن  .درک  کش  دیابن  اهنآ  تواضق  مکح و  اهنآ و  هب  دنتـسه و  مدرم  رب  ادخ  ياه  تجح  ناشیا  .تشگ 
.هدـش هدـعو  باذـع  نانآ  اـب  ینمـشد  رد  یلو  تسا  میقتـسم  طارـص  ناـنآ  تبحم  .ضحم  تقیقح  دنتـسه و  هللا  لوسر  هفیلخ  (ع )

دنا هدیـسر  تیاهن  هب  یتلیـضف  تمظع و  ره  رد  ربمایپ  تیب  لها  نیا  .دندیـسرت  یم  وا  زا  اه  گنج  رد  هک  نسحلاوبا  یلع  صوصخب 
.دنتسه هدش  هیکزت  كاپ و  نانآ  هدش و  رهیطت  ناشیا  تقلخ  اریز 

(1) .تسین حیحص  تبسن  نیا  یلو  دنا  هداد  تبسن  ضراف » نبا   » هب ای  و  صاعورمع »  » هب ار  هدیصق  نیا  یضعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

ج 4/27. ریدغلا ، زا  لقن  هب  رحسلا  همسن  نانجلا و  تآرم  ءابدالا و  مجعم  - 1
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یسوس رعاش :

رد يرهش  شوش  بّرعم  سوس  .تسا  مراهچ  نرق  ءابدا  الضف و  زا  یـسوس  دّمحم  نب  زیزعلادبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  هللادبعوبا  ریما 
لها حدم  رد  وا  راعشا  .درک  رفس  سراف  هب  سپـس  هدوب  بتاک  یـسوس   (1) .دشاب یم  اجنآ  رد  ربمایپ  لایناد  ربق  هک  تسا  ناتـسزوخ 

زا لاس 1370  رد  .دراد  نیسح  ماما  هیثرم  رد  زین  ییاه  هدورس  .تسا  ناوارف  مظن ، تروصب  ماما  هدزاود  یفرعم  ًاصوصخ  و  ع )  ) تیب
(2) .دش نفد  بلح  رد  هتفر و  ایند 

: یسوس ِرعش 

هنیرق چـیه  نودـب  نورهاط »  » و نّوبیط »  » مسا هک  هدوب  مّلـسم  همه  يارب  ردـق  نآ  تیب  لها  ندوبرهطم  كاپ و  ینعی  ریهطت  هیآ  هجیتن 
ار همئا  مه ، یسوس  یتیب  رعـش 15  .دزارب  یم  يربک  هقیدص  رب  اهنت  ساسا ، نیمه  رب  هرهاط »  » مان زین  دـنک و  یم  ناشیا  رب  تلالد  يا 

: دنک یم  یفرعم  تسا  تایاور  تایآ و  زا  هتفرگرب  مادک  ره  هک  فلتخم  باقلا  اب 

ُداجمَالا ُهداَسلا  َنولِضافلا  نورِّیَخلا  َنورِهاّطلا  َنوِبیَّطلا 

ُداهُّزلا یهُّنلا  ُلها  یقُّتلا  ُل  ما _ یجِحلا  ُلها  يدِّنلا  ُلُها 

ُداَبُعلا ُءامکحلا و  ُءاهَقُفلا و  ءامَلُحلا و  ُءاملعلا و  ُهداسلا 

(3) ُدادعالا يوتْسَت  ُّحِصَت و  مَکب  انِموُجنو و  انِروهش  ُدادِع  ُْمتنَا 

.دیزرو یم  دهز  ایند  هب  دینتـسه و  يوقت  درخ و  شـشخب و  لها  هک  دنمـشناد  راوگرزب  تاداس  يا  .هدیزگرب  موصعم  ناگزیکاپ  يا 
دادعت اب  ام  ياهددع  ًالصا  هک  دیتسه  رفن  هدزاود  ینعی  ام  ياههام  دادعت  هب  امـش  دباع ، میکح و  هیقف و  میلح و  ِملاع و  نارورـس  يا 

.دسر یم  تّحص  هب  امش 

ءزج 14/10. ءابدالا ، مجعم  ج 3/280 ؛ نادلبلا ، مجعم  - 1
ج 9/382. هعیشلا ، نایعا  زا  بلاطم  همه  - 2

.تیب هدزناپ  ج 9/383  هعیشلا ، نایعا  تیب ؛ هد  ج 1/379  بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 3
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يوَنْشِب رعاش :

نبا .تـسا  مراـهچ  نرق  رد  هعیـش  گرزب  يارعـش  زا  تغـالب و  نادـیم  نارادـمچرپ  زا  يوَنــِشب  يدرک  دواد  نـب  نیــسح  هللادـبعوبا 
تداهـش بلطم  نیا  رب  وا  ناوارف  راعـشا  هک  هدرمـشرب  تیب  لها  حدم  رد  اورپ  یب  حیرـص و  يارعـش  زا  ار  وا  ملاعم »  » رد بوشآرهش 

رد قارع و  رد   (2) .دـندوب رکب  راید  رد  کنف "  " هعلق نانکاس  هک  تسا  هیوَنـِشب "  " هب فورعم  " درک يا  هفیاـط  زا  يو   (1) .دهد یم 
، لـئابق نیا  زا  یکی   (3) .دـندش فورعم  ناشیاهرهـش  ای  اه  هعلق  مان  هب  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  اهدرک  زا  يرایـسب  لئابق  هلجد  قرش 

هدش هتفرگ  یبرع  رد  عمتسا »  » لداعم یسراف ، رد  ونـشب  هملک  زا  دیاش  هدوب و  نآ  هب  بوسنم  ام  رعاش  مان  هک  تسا  هیونـشب "  " نیمه
هدیسرن ام  تسد  هب  يزیچ  ع )  ) تیب لها  هرابرد  رعش  زا  ریغ  يو ، زا  هدوب و  وکین  رایـسب  یناوارف ، رب  هوالع  يونـشب  راعـشا   (4) .دشاب

(6) .تسین تیب  لها  هرابرد  هک  هدرک  لقن  وا  زا  يراعشا  ریثا  نبا  طقف   (5) .تسا

درک یم  يدرکزاب "   " زا ینابیتشپ  هب  قیوشت  لاس 380  هعقاو  رد  ار  اهنآ  دوب و  کنف  هعلق  نکاس  هیونشب  ياهدرک  يارما  زا  يونـشب 
ینب  " زا دارم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب   (8) .دـنا هدـیمان  ناورم  ینب  رعاش  ار  وا  یـضعب  ببـس  نیمه  هب   (7) .تسا ناورم  ینب  ییاد  هـک 

(9) .تسا  " ناورم یلعوبا   " ناشیا نیلوا  هدوب و  يدرکزاب "   " ياه هدازرهاوخ  هک  دنتسه  رکب  راید  كولم  ناورم "

زا اذـل  هتـشاد و  هجوت  نانآ  يوس  هب  طقف  هک  دـهد  یم  ناشن  دـناسر و  یم  تیـالو  رد  ار  وا  صـالخا  عیـشت و  ِقمع  يونـشب  راعـشا 
زا دعب  ار  وا  توف  ینیما  همالع  یلو   (10)، دنا هتفگ  لاس 370  رد  یضعب  ار  رعاش  نیا  تافو  .تسا  هدش  هدناوخ  تیب  لها  يارعش 

ج 4/35. ریدغلا ، - 1
ج 9/11. هعیشلا ، نایعا  - 2

ج 4/36. ریدغلا ، - 3
ج 9/11. هعیشلا ، نایعا  - 4
ج 9/11. هعیشلا ، نایعا  - 5

ج 9/70. لماکلا ، - 6
.تسا هدرک  لقن  لصفم  روطب  ار  اهدرک  گنج  يایاضق  هک  ج 9/70 و 71  لماکلا ، ج 4/35 ؛ ریدغلا ، - 7

ج 4/35. ریدغلا ، ج 9/70 ؛ لماکلا ، - 8
ج 4/35. ریدغلا ، - 9

ج 9/11. هعیشلا ، نایعا  - 10
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و هیونشبلا "  لئاسرلا   " ياهباتک  (1) .تسا هتشاد  روضح  لاس 380  رد  اهدرک  هعقاو  رد  دش  رکذ  هچنانچ  يو  اریز  هتسناد ، لاس 380 
(2) .دراد مه  يروهشم  ناوید  دنا و  هداد  تبسن  وا  هب  ار  لئالدلا " "

: يوَنشِب ِرعش 

رد هدرک و  حرطم  راعـشا  نیا  رد  ار  دوخ  دیاقع  ابیز  هچ  دینیبب  .تسا  هدوب  ربمایپ  تیب  لها  صلخم  ءارعـش  زا  يونـشب  میتفگ  هچنانچ 
: درامش یم  ار  نت  جنپ  دنک و  یم  هراشا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ندوب  رهطم  كاپ و  هب  نمض ،

هاضَق ام  اذا  ِیبَْحن  ُهلا  یَضَق  ِدالِبلا  ِّيَِاب  یلابُا  ُتَسل 

هاضَق امیف  ُّقحلا  هللا و  وُه  هلا  نا ال  ُدهشا  ُتنُک  اذا 

هاخَأ ًایلَع  َّنأ  ٌیَّبَن و  یفطصُملا  ٍدمُحم  َّنَا  َو 

هادَه ام  یلا  اناده  ًالوسر  ِلوسرلا  ُتنب  ِرُّهطلا  ُهمطاف  و 

(3) هادّیَس امُه  ٍدبَِعل  یبوطف  یتداس  امهف  امهاْنبا  َو 

یگناـگی هب  مهد  یم  یهاوـگ  تسا و ) حیحـص  مدـیاقع   ) اریز دـهدب  ینیمزرـس  هچ  رد  ار  مگرم  ناـمرف  دـنوادخ  هک  مرادـن  یکاـب 
همطاـف و  ص )  ) دـمحم ردارب  ع )  ) یلع تسوا و  هداتـسرف  ص )  ) دـمحم هک  مهد  یم  یهاوگ  زین  .وا و  ماـکحا  ندوب  قح  دـنوادخ و 

هدنب هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  .دنتسه  نم  نارورس  ع - )  ) نیـسح نسح و  ینعی  یلع -  همطاف و  رـسپ  ود  و  ص )  ) دمحم رتخد  رهطم 
.وا رورس  نانیا  دشاب و  نیسح  نسح و 

یم يرازیب  تئارب و  ناشیا  نانمـشد  زا  هدرک و  زاربا  ص )  ) ربمایپ رهطم  كاپ و  تیب  لها  هب  ار  شیوخ  قشع  رگید  ياج  رد  يونـشب 
: دیوج

ِدّمحم ِلآ  ّبُِحب  ُْتِقلَع  ّینا  ِدَهجاَف  َكِدهج  ِّلُِکب  َیّبِصان  ای 

ج 4/36. ریدغلا ، - 1

ج 4/36. ریدغلا ، - 2
ج 9/11. هعیشلا ، نایعا  ج 4/38 ؛ ریدغلا ، ج 3/122 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 3
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ِدلوَملا یف  ْمُهُّیلَو  َباط  اوباط و  يدُهلا  يِوَذ  َنیرهّاطلا  َنیبیّطلا 

ِدِز ْوَا  ََکل _  ًابَا  ال  َکَمالَم _  ْلُلقاف  ْمِِهئادعا  ْنِم  ُتئَِرب  ْمُُهتَیلاو َو 

(1) َِدَنْسُملا ِثیدَحلا  َنِم  ِهاجَّنلا  ُنُفُس  ْمُهَّنِا  ِموجُّنلاک َو  ٌنامَا  ْمُهَف 

ناکاپ نامه  .ما  هتخیوآ  دمحم  لآ  یتسود  هب  نم  هکنادب  یلو  نک  یعس  مه  زاب  ینک  یم  هزیتس  نم  اب  تردق  مامت  اب  هک  یـسک  يا 
ار دمحم  لآ  نم  .تسوا  هفطن  یکاپ  رب  لیلد  درادب  تسود  ار  ناشیا  سکره  دنرهاط و  بیط و  هک  تیادـه  بحاص  ناداهن  كاپ  و 

ناما اه  هراتـس  دـننام  اهنآ  ردـپ ! یب  یبصان  يا  دایز  هچ  ینک و  تمالم  مک  هچ  میوج  یم  يرازیب  ناشیا  نانمـشد  زا  مراد و  تسود 
.تسا هدش  تشادرب  دنسم  مکحم و  ثیداحا  زا  نم  نانخس  نیا  دنشاب و  یم  تاجن  ياه  هنیفس  زین  دننیمز و  لها 

رعـش زین  ییاهنت ، هب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هرابرد  اما  .تسا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  هب  وا  قشع  رگناـشن  دـیدناوخ  هچنآ 
ماما تراهط  هب  هراشا  هدرک و  نایب  رعش  نابز  هب  ار  ریدغ  تلیضف  ًالثم  .تسا  هدیشک  مظن  هب  ار  ترـضح  نآ  لئاضف  دراد و  يرایـسب 

: دنک یم  ع )  ) یلع

ِنامتِک ِریغ  ْنِم  ِهّللا  لوسر  َلاقَم  اوعَمْسا  ریدغلا و  َدیع  اودِهَش  ْذَق  و 

ِناث یفظصُملل  ُرهُّطلا  َراص  هیلا و  َِهب  یقَترا  َُّمث  ِبیحرَّتلِاب  هاقالف 

(2) یناّشلا یلع  ْبِضْغاَو  ُهاداع  يذلاِداع  ِِهلاوف و  ًایلع  یلاو  نَم  ِّبَر  ایف 

رانک رد  ار  وا  سپـس  تفگ  دماشوخ  یلع  هب  ادخ  لوسر  .دندینـش  ار  ادخ  لوسر  نخـس  اراکـشآ  دندوب و  دهاش  ریدغ  زور  ناگمه 
ار وا  سکره  رادـب  تسود  اراگدرورپ  دومرف ) سپـس   ) دـش یفطـصم  یناث  اتمه و  رهاط ، بیط و  ماما  نآ  هک  يروطب  درب  ـالاب  دوخ 

.دریگب مشخ  وا  رب  هک  سکره  رب  ریگب  مشخ  تسا و  نمشد  وا  اب  سکره  رادب  نمشد  دراد و  تسود 

یتلیضف هب  هراشا  هدرک و  نایب  ار  ع )  ) یلع نانمؤمریما  تمصع  يونشب  نینچمه 

ج 4/38. ریدغلا ، ج 9/11 ؛ هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 4/34. ریدغلا ، 380 ؛ ج 1 / بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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: دیوگ یم   (1) .تسا تدابع  یلع  هرهچ  هب  هاگن  دندومرف : ص )  ) ربمایپ هک  دنک  یم 

ٍَللَّزلا َنِم  ٌموصعم  ِلئابَقلا  ِریَخ  ْنِم  ِتویبلا و  ِریَخ  نِم  َنّییِصِولا  ُریَخ 

(2) ٍلَمَع ٍلوَق َو  یف  َکَّبَر  َتْدَبَع  ْدَقَف  ّیِصَولا  ِهْجَو  یلا  َتْرَظَن  اذا 

اـطخ و ره  زا  موصعم  وا  تساـه و  هلیبق  نیرتهب  زا  وا  ربماـیپ -  تیب  لـها  زا  ینعی  اـه _  هناـخ  نیرتهب  زا  تسا  ءایـصوا  نیرتـهب  یلع 
هب فارتعا  ام  مجرتم  رعاش  .يا  هدرک  ادـخ  تدابع  لوق  رد  لعف و  رد  ایوگ  يرگنب  ربمایپ  یـصو  هرهچ  هب  هک  یناـمز  .تسا  یـشزغل 

همه رب  هدـش و  رهطم  كاپ و  ریهطت  هیآ  ساسا  رب  هک  دـناد  یم  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  ار  اـهنآ  هدرک و  دوخ  ندوب  یماـما " هدزاود  "

: دنراد يرترب  شیرق  تویب 

(6) ابلاط ِهنایّدِلل  ٍشیُْرق   (5) ِْتَیب ُُهلهَا  ِرَّهَطُملا  ِْتیَبلا  یَلَع  یقبأ   (4) ابقارَم ِّیبَّنلا  َدَْعب  َرشع  ْیَْنثِِاب  اکّسَمَتُم  يدُهلِاب  ِّیبَر   (3) ُْتَیلآ

رب نم  .میوج  یم  کسمت  نید  ِرترب  ناـبهگن  هدزاود  نآ  هب  ص )  ) ربماـیپ زا  دـعب  تیادـه ، قیرط  رد  نم  هک  مراـگدرورپ  هب  دـنگوس 
.منام یم  یقاب  دنتسه  شیرق  زا  هدوب و  نید  بلاط  هتسویپ  دنا و  هدش  رهطم  كاپ و  هناخ  نآ  لها  هک  يا  هناخ  ِقشع 

: هدرک تبث  روطنیا  ار  مود  تیب  نیما  نسحم  دیس 

!؟  (7) ابلاط ِرینانّدِلل  ٍشیرق  َتُوُیب  ُُهلْهَا  ِرَّهَطُملا  ِْتیَبلا  نع  یْغبَاَء 

؟ موش رانید  مهرد و  بلاط  و  منادرگرب ؟ يور  شیرق  ياه  هناخ  يوس  هب  دنا ، هدش  كاپ  نآ  لها  هک  يا  هناخ  زا  نم  ایآ 

.یناربط مجعم  ءایلوالا و  هیلح  هرضنلا و  ضایرلا  بلاطلا و  هیافک  زا  لقن  هب  ج 4/38  ریدغلا ، - 1
ج 4/38. ریدغلا ، 2353 ؛  / ج بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2

( . ج 1/100 برعلا ، ناسل   ) تسا مسق  يانعم  هب  هَِّیلَا  ُتَیلَا و  - 3
( . ج 5/279 برعلا ، ناسل   ) ظفاح رترب و  نابهگن  يانعم  هب  بَقرَم  عمج  بقارَم  - 4

.تسا هدش  رکذ  تُوُیب  تیب ، ياجب  هّیلا و  تیلا ، ياجب  ریدغلا ج 4/35  رد  - 5
ج 4/35. ریدغلا ، ج 1/380 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 6

ج 9/12. هعیشلا ، نایعا  - 7
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دابع نب  بحاص  رعاش :

و رهد ، غباون  زا  هافکلا » یفاک   » و بحاص »  » هب بقلم  یناقلاط  سیردا  نب  دمحا  نب  داّبع  نب  سابع  نب  داّبع  نب  لیعامـسا  مساقلاوبا ،
هک ماگنه  نآ  دوش ، یم  ناوتان  رصاق و  وا  فصو  رد  ملق  .تسا  مراهچ  نرق  رد  هعیـش  هتـسجرب  لاجر  و  بدا ، نید و  ملع و  ریهاشم 

هک 91 یبلاعث  .تسا  رایسب  بلطم  ناملاع  نابز  زا  وا  شیاتس  رد  .دونـش  یم  ار  اهنآ  نخـس  دنیب و  یم  وا  فصو  رد  ار  ناگرزب  زجع 
رد ار  وا  ناکم  ولع  دـناوتب  هک  مروآ  یمن  تسد  هب  یترابع   » دـیوگ یم  هداد  صاصتخا  بحاص »  » هب ار  شباتک  موس  دـلج  زا  هحفص 

یلو تسا  دابع  نب  بحاص  لامک  لضف و  زا  رت  نییاپ  میوگب  هچره  .دـنک  نایب  مرک  دوجو و  رد  ار  وا  نأـش  ِتلـالج  و  بدا ، ملع و 
حدم رد  هدش ، تاقولخم  همه  يارب  هک  ییاه  حدم  همه  رگا  هک  تسوا  .دوب  ناسحا  لدع و  همـشچرس  نامز و  یناشیپ  وا  میوگ  یم 

نیرتالاب .تسارعـش  ابدا و  املع و  يارب  ماّیا ، نیرتهب  وا  مایا  .دوب  داسک  لضف  رازاب  دوبن  بحاـص  رگا  .يا  هدرکن  فـالخ  ییوگب ، وا 
نبا  (1) «. دوب رتشیب  مه  زاب  بحاـص ، هاـگرد  یلو  دوب ، دیـشرلا  نوراـه  دـندش  عمج  شهاـگرد  رب  بدا  ملع و  ناـبحاص  هک  یـسک 

(2)« .دوب رصع  هبوجعا  رهد و  هردان  ششخب  مراکم و  لئاضف و  رد  دابع ، نب  بحاص  : » دیوگ ناکلخ 

هناگادج ياهباتک  وا  لئاضف  لاح و  حرـش  رد  دوب و  وکین  يأر  ریبدـت و  لضف و  ملع و  رد  راگزور  رداون  زا  وا  : » دـسیون یم  یلکرز 
زا بحاص  : » دـیوگ یم  هداد و  صاصتخا  گرزب  بیدا  نیا  هب  ار  شباتک  زا  هحفـص  مه 150  يومح  توقای   (3) «. تسا هدش  هتشون 

(4) «. دوب رایسب  وا  تایظفح  تشاد و  هرهب  ینف  ره 

قافآ روهـشم  رثن  مظن و  رد  وا  ياه  هتـشون  وا و  رعـش  رکذ و  هک  بحاص ، هب  فورعم  ریزو ، مساـقلاوبا  هتفگوا : فصو  رد  یناـعمس 
یفرعم زا  ار  ام  تسا و 

ات 226. ج 3/223  رهدلا ، همیتی  - 1
ج 1/228. نایعالا ، تایفو  - 2

ج 1/316. مالعالا ، - 3
ات 317. ءزج 3/168  ءابدالا  مجعم  - 4
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(1) «. هتخاس زاین  یب  وا 

ییأر و شوخ  ریبدـت و  لضف و  ملع و  رد  شنامز  هناـگی  وا  ، » هک هدروآ  نینچ  نیا  ار  بحاـص  شیاتـس  دوخ  خـیرات  رد  مه  ریثا  نبا 
يدحا هک  تشاد  باتک  يردق  هب  وا  هناخباتک  .دوب  رحبتم  زین  يراگن  همان  تباتک و  نف  رد  تشاد و  یهاگآ  مولع  عاونا  هب  دوب ، مرک 

(2)« .دوب مزال  رتش  اهنآ 400  لاقتنا  يارب  هک  يروط  هب  دوب ، هدرکن  عمج  باتک  دادعت  نیا 

زا هدوب و  قودص  .تسا  بدا  مراکم و  لئاضف و  هب  روهـشم  وا  : » دـنک یم  یفرعم  نینچ  ار  دابع  نب  بحاص  مه  ینالقـسع  رجح  نبا 
بحاص هب  ءارزو  نیب  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  .ناوارف  وا  تایظفح  تسا و  حیـصف  باوج و  رـضاح  رایـسب  .تشاد  هرهب  ینف  ره 

لضف و هبتر و  هاج و  .دشاب  یفرعم  جاتحم  هکنآ  زا  تسا  رتروهشم  وا   » دیوگ یعفار  دنک : یم  هفاضا  رجح  نبا  سپـس  .دش » فورعم 
یملع تلزنم  تردـق و  رب  لاد  بحاص  ياه  هرظانم  .تسوا  فرعم  دوخ ، شیاه  هلاسر  اهباتک و  تسا و  یندـشان  فصو  وا  تیارد 
سرد مه  درک و  یم  هرظانم  مه  .دنک  يربارب  يو  اب  تسناوت  یمن  یـسک  دوبن ، وا  عیـشت  ِيدبو   (3) لازتعا ِتعدب  رگا  .دـشاب  یم  وا 

(4)« .تشاد ثیدح  يالما  مه  دومن و  یم  فینصت  مه  داد و  یم 

تسدربز هدنیوگ  یهاگ  : » دسیون یم  هداد و  صاصتخا  دابع  نب  بحاص  راعشا  همجرت و  هبار  ریدغلا  زا  هحفـص  مه 42  ینیما  همالع 
راچد ایوگ  نانآ ، تمظع  اه و  تیـصخش  یخرب  دروم  رد  زاب  ناگرزب ، یگدـنز  لیلحت  تردـق  اویـش و  نایب  مغر  یلع  مه ، رهاـم  و 

.دوش یم  تنکل 

داـعبا رد  اریز  تسین  ناـسآ  وا  ِتمظع  تزع و  دـجم و  ِقمع  هب  لوـصو  هک  تسا  داـبع  نب  بحاـص  تمظع ، اـب  نادرم  نیا  زا  یکی 
ملع و زا  دیاب  هاگ  .دوب  دمآرس  فلتخم 

ج 4/30. باسنالا ، - 1
ج 9/110. لماکلا ، - 2

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  ام  مه  دهد و  یم  رجح  نبا  دوخ  مه  ار ، نخس  نیا  باوج  - 3
.هدروآ ار  یعفار  لوق  رجح ، نبا  هک  زین 641  ج 1/638 و  نازیملا ، ناسل  - 4
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شرامـش لباق  وا  لئاضف  .ینطاب  تافـص  یحور و  تاهج  اـی  ریبدـت ، يرادمتـسایس و  اـی  بدا ، ینادنخـس و  زا  هاـگ  تفگ و  شرنه 
اهنت یلو  دنا ، هتفگ  وا  زا  رایـسب  اه ، باتک  رد  هچ  رگا  ....و  راوتـسا ، بهذـم  تفارـش ، ناوارف ، ِشناد  رایـسب ، شـشخب  دـننام  تسین 

راوازس ترهـش  همه  نیا  قحلا  تسا و  لئاضف  هُلق  رد  بحاص  هک  تفگ  ناوت  یم  نیا  زج  ایآ   (1) .دنا هدرک  رکذ  ار  رایسب  زا  یکدنا 
(2) .تسوا

یم میـس  رز و  ياه  هردـب  یملع ، رثا  ره  يارب  اریز  تفرگ  قنور  شناد  رازاب  .دوب  بدا  ملع و  لـها  رب  ماـیا  نیرت  تکربرپ  وا  نارود 
نادواج خیرات  رد  ار  دابع  نب  بحاص  مان  هک  دوب  راعـشا  نیمه  دندوب و  وا  يوگانث  رعاش ، هک 500  تشاد  لضف  مرک و  ردقنآ  .داد 

(3) «. تخاس

بقل اب  یلماع  رح  خیش  هدناوخ و  اهقفلا » هقفا   » ار وا  لوا  یسلجم  همالع  هک  يروط  هب  دیسر  یلاع  تاجرد  هب  مولع  همه  رد  بحاص 
فیدر رد  هعیـش و  لوا  زارط  ءاملع  زا  ار  وا  یلماـع ، نیدـلاءاهب  خیـش  هدوتـس و  ار  بحاـص  ردـقنارگ » ماـقمالاو و  ملکتم  ققحم و  »
هتسناد تغل  ملع  ياوشیپ  ار  بحاص  هغلا » هقف   » شباتک رد  یبلاعث  و  هدروآ ، باسح  هب  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  قودص و  ینیلک و 

هدرک دای  یبرع  تغل و  ضورع و  ملع  رادمچرپ  ناونع  هب  بحاص ، زا  یـسلجم  همالع  هدروآ و  نویوحن  تاقبط  رد  ار  وا  یطویـس  و 
.دابع نب  بحاص  هرابرد  ناگرزب  ياه  تواضق  زا  یضعب  دوب  نیا   (4) .تسا

رهبا نیوزق و  نیب  یتیـالو  ناـقلاط ، لـها  هدـمآ و  اـیند  هب  لاس 326  رد  هعیـش ، هغباـن  هبوجعا و  نیا  داـبع ، نب  لیعامـسا  مساـقلاوبا ،
لها زین  ریزو و  سابع ، شدـج  مه  دابع و  شردـپ  مه   (6) .تشذگرد لاس 334  رد  دوب  هلودـلا » نکر   » ریزو هک  شردـپ   (5) .تسا
بدا  (7) .دوب ملع  بسک  یپ  رد  یکدوک  زا  درک و  دشر  شناد  لضف و  نینچمه  ترازو و  ِتیب  رد  بحاص  اذل  .دـندوب  مرک  ملع و 

باتک بحاص  سراف ، نبا  زا  ار  تغل  و 

ج 4/42. ریدغلا ، - 1

ج 4/47. ریدغلا ، - 2
.ینیما همالع  نخس  نایاپ  ج 4/48 ، ریدغلا ، - 3

ج 4/43. ریدغلا ، - 4
ءزج 6/168. ءابدالا ، مجعم  - 5
ج 1/232. نایعالا ، تایفو  - 6

ج 3/330. هعیشلا ، نایعا  - 7
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(1) .تخومآ دیمع  نب  لضفلاوبا  شردپ و  زا  زین  و  فورعم ، يوغل  و  لمجملا » »

وا زا  هک  يروطب  درک  قیوشت  نآ  نتشون  نتخومآ و  هب  زین  ار  نارگید  تفرگارف و  دادغب  ير و  ناهفـصا و  خیاشم  زا  ار  ثیدح  ملع 
عونت تفاـی و  رحبت  مولع  ماـمت  رد  تروـص ، ره  هب   (2) «. تسا هدرکن  كرد  ار  مالـسا  ینیریـش  دسیونن ، ثیدح  سکره  :» هدـش لقن 

تمکح ملع و  رب  لاد  دراد  ءاـیبنا  نخـس  هب  تهابـش  هک  شراـصق  تاـملک  زین  تسا و  بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  دوخ  وا  تاـفیلأت 
رضاح وا  سرد  عامتسا  يارب  يرایسب  تیعمج  دش  یم  رضاح  سرد  سلجم  رد  یتقو  هک  دیـسر  يا  هجرد  هب  ثیدح  رد   (3) .تسوا
دئاصق هک  دیسر  یئاج  هب  رعشو  بدا  رد  .دندناسر (4)  یم  سلجم  رخآ  هب  ار  بحاص  يادص  رفن  تفه  هک  يا  هزادنا  هب  دندش  یم 

مظن رثن و  رد  فلا »  » هکنیا اب  درادن  فلا »  » هک دورـس  تیب  لها  حدم  رد  یتیب  يا 70  هدیـصق  بحاص ، .تسا  ماع  صاخ و  دزنابز  وا 
دئاصق وا  سپـس  .دـیدرونرد  ار  اهرهـش  همه  تسد  هب  تسد  دـش و  ناـگمه  باـجعا  بجوم  رعـش  نیا  .تسا  رت  مزـال  یفرح  ره  زا 

( . دشن نکمم  دشاب ، هتشادن  واو »  » هک يرعش  ندورس  طقف   ) دوب یلاخ  فرح ، کی  زا  مادکره  هک  تخاس  يرگید 

(5) .تسا تغل  رعش و  رد  وا  تراهم  زا  دوخ  نیا 

ترازو يارب  ار  دابع  نب  بحاص  یناماس ، روصنم  نب  حون  یتقو  هک  يروطب  دوب  فورعم  بتک ، ترثک  ببـس  هب  ير  رد  وا  هناخباتک 
یملع ياهباتک  اهنت  هک  یلاح  رد  مرواـیب  ار  دوخ  لاوما  مناوت  یم  هنوگچ  تفگ : ترذـعم ، ماـقم  رد  يو  دومن ، توعد  ناـسارخ  هب 

(6) .دوش لمح  رتشیب ، هکلب  رتش  رب 400  دیاب  نم 

بحاصم یکدوک  زا  هلودلادیؤم ، هک  اجنآ  زا   (7) .دش هلودلارخف  شردارب  ریزو  سپـس  درک و  دوخ  ریزو  ار  بحاص  هلودلا » دیؤم  »
رعاش ومه  دوب ، داّبع  نبا  هارمه  و 

ج 4/43. ریدغلا ، ج 1/228 ؛ نایعالا ، تایفو  - 1
ج 4/30 و 31. یناعمس ، باسنا  - 2

.تسا هدمآ  بحاص  راصق  تاملک  زا  هملک  زا 40  شیب  ج 4/72  ریدغلا ، رد  - 3
ج 4/43. ریدغلا ، - 4
ج 4/61. ریدغلا ، - 5
ج 4/47. ریدغلا ، - 6

ج 3/328. هعیشلا ، نایعا  - 7
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رد  (2) .دـش هتخانـش  بحاـص  ماـن  هب  هک  تسا  يریزو  لوا  يو   (1) .دـش فورعم  ماـن  نیمه  هب  دـیمان و  بحاـص »  » مسا هب  ار  روبزم 
یم دیمع  نبا  بحاص  وا  هب  ببس  نیمه  هب  هدوب و  دیمع  نب  لضفلاوبا  بحاصم  دابع ، نبا  اریز  دنا : هتفگ  بقل  نیا  تلع  رد  یـضعب 

(3) .دنام یقاب  وا  رب  قلطم  روط  هب  بحاص »  » ینعی مان  نیا  دش  ریزو  شدوخ  یتقو  اهدعب  .دنتفگ 

هب یضعب  .دنشاب  یم  هاوگ  نیرتهب  وا  ياهباتک  راعشا و  تسین و  یکش  تسا  هیماما  هعیش  ناگرزب  زا  وا  هکنیا  رد  بحاص ، بهذم  اما 
تسین حیحص  ًاملـسم  تبـسن  نیا  یلو   (4) .دـنا هتخاـس  بوسنم  وا  هب  لازتعا  دـییأت  رد  یباـتک  یتح  هداد و  لازتعا  تبـسن  بحاـص ،

هدوب و بهذـم  یماما  بحاص  : » دـسیون یم  نینچ  دـنک ، یم  رکذ  بحاص  بهذـم  رد  ار  فلتخم  لاوقا  دوخ  هک  رجح  نبا  هچناـنچ 
زامن بحاص  هزانج  هب  تساوخ  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق  هک  یماگنه  ببس  نیمه  هب  هدرک و  اطخ  تسا ، یلزتعم  وا  دیوگب  سکره 

دنا هداد  تبسن  لازتعا  رد  بحاص  هب  هک  یباتک  دیوگ : مه  دیفم  خیش  و  مرازگ !؟ زامن  هعیـش  نیا  رب  روطچ  .مناد  یمن  تفگ  دناوخب 
(5)« .تسین وا  زا  تسا و  یلعج 

ببس هب  يرادفرط ، نیا  هک  تفگ  دیاب  یلو  تسا ، یلزتعم  ظحاج  زا  وا  يرادبناج  ببـس  هب  دنا  هدرک  ار  مهّوت  نیا  هک  یناسک  دیاش 
وا هکنیا  اب  هدرک ، يرادـفرط  یباص » قاحـساوبا   » زا مه  یـضر  دیـس  ًالثم  هچنانچ  لازتعا ، بهذـم  دـییأت  هن  هدوب  ظحاج  بدا  رنه و 
هب دقتعم  اه  يرعـشا  نوچ  .تسا  یهلا  لدع  هب  اهنآ  هدـیقع  رد  اهنت  هلزتعم ، زا  وا  ِيرادـفرط  رگید  ببـس   . (6) تسا قیدنز  یصخش 
رد بحاص  اذل  دماجنا ، یم  دنوادخ  ملظ  هب  هک  دنتـسه  یتامدقم  هب  دقتعم  زین  و  تسا ، یهلا  لدـع  راکنا  مزلتـسم  هک  دنتـسه  ربج » »

، دنتسه یهلا  لدع  هب  دقتعم  هک  هلزتعم  زا  اهنآ ، اب  هزرابم  يارب  هرعاشا و  ِّدر 

ج 1/316. مالعالا ، - 1
ج 1/638. نازیملا ، ناسل  - 2

ج 4/48. ریدغلا ، - 3
ج 4/62. ریدغلا ، ج 1/638 ؛ نازیملا ، ناسل  - 4

ج 1/641. نازیملا ، ناسل  - 5
ج 4/62. ریدغلا ، - 6
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: دشاب هتشاد  يرگید  بهذم  عیشت ، زا  ریغ  تایبا ، نیا  هدنیارس  تسا  نکمم  ایآ   (1) .تسا هدرک  يرادبناج 

داّبُعلا ِدّیَس  َنیرهاّطلا َو  امِْهیَنبا  ِهّیَصَو َو  ِدمَّحَِمب َو 

يداولا یِطاِشب  ٍثوعبم  ّیِمَس  ِدَّمَُحم َو  نب  ِرَفعََجب  ِدِّمَُحم َو  َو 

يداهلا ُِّمث  ِموُمسَملا  ٍیِّلَع  ٍدِّمَُحم َو  َُّمث  ِّیسوُّطلا  ِّیلَع  َو 

(2) ِداصرِملِاب ِثوعبَملا  ِِمئاقِلل  ٍهِمامِِاب  هَدَْعب  ُِعْبتا   ُ ِنَسَح َو

ترضح ناگدننک  تدابع  دیس  زین  نیسح و  نسح و  ناشرهطم  هزیکاپ و  رسپ  ود  و  ع )  ) یلع وا  یـصو  و  ص )  ) ربمایپ دمحم  هب  مسق 
هب نوفدـم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  و  ع )  ) مظاک ماما  ینعی  نارمع  نب  یـسوم  ماـنمه  زین  قداـص و  رفعج  رقاـب و  دـمحم  داـجس و 

ع)  ) يدهم ترضح  تماما  منک  یم  تعباتم  وا  زا  دعب  يرکسع و  نسح  نامربهر  سپـس  ع ، )  ) يداهلا یلع  داوج و  دمحم  سوط و 
...تسا ناملاظ  نیمک  رد  هک  ار 

هناخ زا  تفگ  یم  داد و  یم  وا  هب  يرانید  زور  ره  شردپ  اریز  درک ، تداع  ششخب  هب  یکدوک  زا  دنیوگ  بحاص  تواخـس  هرابرد 
، ناضمر هام  رد  هک  هدـش  لـقن  تسا و  رایـسب  وا  ياـه  هلـص  اهـششخب و  رد  نخـس   (3) .هدـب هقدـص  ریقف ، نیلوا  هب  یتـفر  نوریب  هک 

(4) .داد یم  راطفا  ار  رفن  رازه  بش  ره  دش و  یمن  جراخ  وا  لزنم  زا  هدرکن  راطفا  سکچیه  دوب و  رگید  هام  ربارب 11  وا  تاقدص 

لاس ره  .دنرمـش  یم  ملع  لها  يارب  نارود  نیرترابرپ  ار  وا  مایا  هچنانچ  تسا  رایـسب  ابدا  املع و  بدا و  ملع و  هب  بحاص  ِهجوت  اـما 
هقاط داد 820  ارعـش  اهقف و  نییولع و  هب  لاس  کی  رد  طـقف  هک  يا  هماـمع  دادـعت  .دیـشخب  یم  دادـغب  ياـبدا  اـهقف و  هب  راـنید   500

(5) .دوب

رد دوخ  يارب  هبوتلا » تیب   » مان هب  يا  هناخ  دنیوگ  بحاص  یسرتادخ  يرادنید و  رد 

ج 4/66. ریدغلا ، - 1
.ریدغلا هب  دینک  عوجر  تسا  رایسب  بهذم  رد  بحاص  راعشا  ج 4/67 . ریدغلا ، - 2

ج 3/330. هعیشلا ، نایعا  - 3
ج 4/48. ریدغلا ، - 4
ج 4/48. ریدغلا ، - 5
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هار رد  هاگچیه  .دش  یم  رضاح  سرد  هسلج  هب  ثیدح  ءالما  تهج  سپس  درک و  یم  فاکتعا  نآ  رد  هتفه  کی  هک  دوب  هتفرگ  رظن 
دوخ ياهباتک  املع  زا  يرایسب  هک  دوب  مارتحا  تشادگرزبو و  میرکت  دروم  ردقنآ  .دیـساره  یمن  ناگدننک  شنزرـس  ِتمالم  زا  قح 

اب .درک  فیلأت  وا  يارب  ار  اضرلا » رابخا  نویع   » باتک هک  قودص  خیـش  لثم  دـندومن  یم  بحاص  مانب  ردّـصُم  هدرک و  ادـها  وا  هب  ار 
یم هانپ  یهلا  ترفغم  هب  هدرک و  هبوت  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  همه  مناد ، یمن  اربم  هاـنگ  هملظم و  زا  ار  دوخ  نم  تفگ : یم  همه  نیا 

(1) .مرب

ير رد  لاس 385  رفص  هام  هعمج 24  بش  رد   (2)، دوب هدـنام  یقاب  وا  زا  رتخد  کی  اهنت  هک  یلاح  رد  نایعیـش ، راختفا  نیا  ماجنارس 
وکین مان  هک  مدش  ثعاب  يراتفرشوخ  اب  مدرک و  يرازگتمدخ  رد  ار  مشالت  همه  نم  تفگ : هلودلارخف  هب  تافو  ماگنه  .تفر  ایند  زا 
يدرک كرت  رگا  یلو  دنام ، دهاوخ  یقاب  وت  مان  هدرک و  شومارف  ارم  مدرم  یهد ، همادا  نم  دننامه  ار  روما  رگا  .دوش  لصاح  تیارب 
بحاص هناخ  هب  عییشت  يارب  ناگمه  دش و  لیطعت  یلکب  رازاب  رهـش و  همه  وا  تافو  زور  رد   (3) .دنام دهاوخ  یقاب  یکین  هب  نم  مان 

رضاح هایس  ياهسابل  اب  ناهدنامرف ، ناگنهرس و  تلود و  ناکرا  رگید  هلودلارخف و  یتح  .دندوب  لزنم  زا  هزانج  جورخ  رظتنم  هدمآ ،
هیرگ هلان و  دندز و  تروص  هب  همطل  هدیرد و  نت  رب  اه  هماج  نویـش  دایرف و  اب  نارـضاح  همه  دش  هدروآ  نوریب  هزانج  یتقو  .دـندوب 
هزانج .تسـشن  هناخ  رد  يرادازع  يارب  زور  دنچ  مه  دـعب  درک و  تکرح  هزانج  شیپاشیپ  هلودـلارخف  .دـندناسر  دـح  نیرخآ  هب  ار 

یم دنوادخ  زا  ار  تاجاح  وا  هبق  رانک  رد  دنیوج و  یم  كربت  وا  ترایز  هب  مدرم  زونه  دندرک و  نفد  هدرب و  ناهفـصا  هب  ار  بحاص 
هدیصق 112 کی  وا  ءاثر  رد  نایعیش ، ِملاع  یضر ، دیـس  یتح  .دندرک  یئارـس  هیثرم  وا  يازع  رد  ارعـش  املع و  زا  يرایـسب   (4) .دنبلط

.دورس یتیب 

مدرم بلق  رد  وا  هاگیاج  دابع و  نب  بحاص  تمظع  رگنایب  دئاصق ، نیا  دنلب  ریباعت 

ج 4/44. ریدغلا ، - 1
ج 3/329. هعیشلا ، نایعا  - 2

ج 9/110. لماکلا ، - 3
ج 4/74. ریدغلا ، - 4
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هعیـش و ریزو  کی  شراکفا ، لامعا و  هنومن و  هعیـش  کی  تسا  نیا  يرآ ،  » ینیما همـالع  لوق  هب  .دـنک  تمحر  شیادـخ   (1) .تسا
« .دشاب نینچ  مه  دیاب  هللا  لآ  هعیش  هلب  شراب ، تمکح  نانخس 

« طیحملا  » زا دـنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  .درب  یم  مان  ار  وا  باتک  ینیما 35  همالع  هک  هدـنام  یقاب  يرایـسب  تافیلأت  دابع  نب  بحاص  زا 
نم راتخملا »  » مان هب  یباـتک  رد  مه  وا  ياـه  هلاـسر  زین  و  رعـش » ناوید  « » یبنتملا رعـش  يواـسم  نع  فشکلا  « » ءارزولا ، » دـلج ود  رد 

(2) .تسا هدش  پاچ  دابع ، نبا  ریزو  لئاسر 

: دابع نب  بحاص  رعش 

یـضرف ياه  باوج  لاؤس و  بلاق  رد  ار  ع )  ) یلع لئاضف  همه  دابع ، نب  بحاص  رتمامت ، هچره  ییاـبیز  هب  یتیب  هدیصق 28  کی  رد 
نیا رد  .دهد  یم  مود  عارصم  رد  ار  وا  ِباوج  بحاص ، دسرپ و  یم  یلاؤس  لوا  عارـصم  رد  هدننک  لاؤس  تیب ، ره  رد  .دنک  یم  نایب 

: دنک یم  هراشا  زین  هلهابم  ءاسک و  تلیضف  هب  وا  هدیصق ،

ِلُسُّرلا ِهَداسلا  ُریَخ  ُدَمحا  ُْتلُقَف  ْبِجَا ؟ ِفینحلا  نیّدلا  ُبِحاص  نَمَف  تلاق 

ِلَحُز یلع  یبْرَا  يّذلا  ُیِّصولا  ُتلق  هل ؟ ُءالِولا  یفُْصت  ُهَدَْعب  نَمَف  تلاق 

ِلهَولا یف  ِهّللا  ِْقلخ  ُتَْبثَأ  ُتلقف  ًيِدف ؟ ِشارِفلا  ِقوَف  ْنِم  َتاب  نَمَف  تلاق 

ِلَمَتشُم ٍّوُسْکَم و  ُلَضفا  ُتلقف  ْبِجَا ؟ ِءاسکلا  موَی  ُهُوِلت  نَمَف  تلاق 

ِلَحتُرم ٍّلِح و  یف  ِهیلات  تلقف  ِِهب ؟ ُّیبنلا  ُرهُّطلا  لهاب  نَمَف  تلاق 

ِلُجَر یف  ُتُلق  دق  يذلا  ُلک  ُتلُقف  ٍلُجَر ؟ یف  َتُلق  دَق  يّذلا  ُّلُکَأ  تلاق 

(3) ّیلِع َنینِمؤملاریما  َكاذ  ُْتلُقَف  انل ؟ ُهْمِس  ُدرفلا ، اذه  َوُه  نَمَف  تلاق 

.هدمآ اه  هیثرم  نیا  زا  یضعب  ات 80  ج 4/75  ریدغلا ، - 1
ج 4/45. ریدغلا ، ج 1/316 ؛ مالعالا ؛ - 2

رکذ هب  مزـال  .تسا  هدروآ  تواـفت  یمک  اـب  ار  تیب  ینیما 25  همـالع  هک  ج 4/40  ریدـغلا ، ج 3/337 ؛ بوشآرهـش ، نبا  بقانم  - 3
.دمآ دهاوخ  نآ  رکذ  دراد و  ع )  ) یلع حدم  رد  زین  حابص » نبا   » ار رعش  بلاق  نیا  هباشم  هک  تسا 
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یـسک هچ  يارب  تیالو  وا  زا  دـعب  تفگ  ءایبنا  نیرتهب  ص )  ) یفطـصم دـمحا  متفگ  تسیک ؟ مالـسا  فینح  نید  بحاـص  هک  اـتفگ 
ادف ار  شناج  دیباوخ و  ص )  ) ادخ لوسر  رتسب  رب  یـسک  هچ  تفگ  .تسا  لحز  زا  رتالاو  هک  ص )  ) ربمایپ یـصو  متفگ  تساراوگ ؟

.اه هدـش  هدیـشوپ  نیرتهب  متفگ  دوب ؟ لوسر  ِولت  یلاـت  یـسک  هچ  ءاـسک  زور  تفگ  .کـلاهم  رد  درف  نیرت  مدـق  تباـث  متفگ  درک ؟
لئاضف نیا  همه  ایآ  تفگ  .دوب  شهارمه  رضح  رفـس و  رد  هک  نامه  متفگ  درک ؟ هلهابم  یـسک  هچ  هارمه  رهطم  كاپ  ِربمایپ  تفگ 

وا متفگ  وـگب ؟ ار  شماـن  تسیک  درم  نآ  تفع  .تسا  عـمج  درم  کـی  رد  همه  يرآ  متفگ  تسا ؟ رفن  کـی  هب  طوـبرم  یتـفگ  هـک 
.تسا ع )  ) یلع نانمؤمریما 

هب هراشا  هدمآ ، ریدغلا  رد  نآ  تیب  زین 11  هدنکارپ و  تروص  هب  بوشآرهش  نبا  بقانم  رد  هک  يرگید  هدیصق  رد  دابع  نبا  بحاص 
: دنک یم  ابع  ریز  رد  تیب  لها  راصحنا  ءاسک و  زور 

؟ ُبرَاملا یَضُْقت  ٌموی  اذه  َلیق : اِذا  ِهِموَی  َسْمَش  نُکَی  َْمل  ٍموَی  ِّيَا  یف  َو 

؟ ُبلاط ُْلبَق  ْنِم  ُّلُکلا  اَهل و  ًءافِک  ُهَّصَخَتسا  اََّمل  ارهّزلا  ِهَبطُخ  یفَا 

ُبظاُوم َتِْملَع _  ام  ٌدجم _  َکلاذ  ُهُرْدَق َو  لُهابَّتلا  َموی  ِهِْعفَر  یفَا 

(1) ُبساح ُلیربج  َنیح  یتیب  ُلهَا  ْمُه  ِِهلوق : ِءاسِکلا و  َموی  ِهِّمَض  یفَا 

زور رد  ایآ  دوش ؟ یم  هدروآرب  اهدوصقم  زورما  دش  یم  هتفگ  هک  ماگنه  نآ  هدیشخردن ؟ دیشروخ  نوچ  ع )  ) یلع زور  نیمادک  رد 
یلاح رد  دـنداد  صاصتخا  ارهز  هب  ار  وا  طقف  ماقم  نأش و  رظن  زا  هک  ماگنه  نآ  دوبن  صخـش  نیرترب  ع )  ) یلع ارهز ، يراگتـساوخ 

ایآ .ینادب  رگا  تسا  الاو  یتمظع  نیا ، و  دوبن ؟ رتالاب  همه  زا  وا  تلزنم  ردق و  هلهابم  زور  رد  ایآ  .دندوب  يو  راگتساوخ  ناگمه  هک 
رد دیمان ؟ دوخ  تیب  لها  اراهنآ  هیقب ، هارمه  هب  هدناشوپ و  ءاسک  اب  ار  وا  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  دوبن  رتدـنمجرا  وا  ماقم  ءاسک  زور  رد 

؟ دوب تیب  لها  دارفا  شرامش  لوغشم  لیئربج  هک  یلاح 

تاحفص 207 و 341 و 352 و دننام ج 2  هدـنکارپ ، روطب  بقانم  رد  زین  هدروآ و  ار  هدیـصق  زا  تیب  هدزای  هک  ج 4/42  ریدغلا ، - 1
زین ج 3/423. و  ، 353
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یلصوم رعاش :

زا ار  وا  ملاعم »  » رد بوشآرهش  نبا  .تسین  تسد  رد  وا  زا  يدایز  عالطا  هک  تسا  مراهچ  نرق  يارعش  زا  یلصوم  نیـسح  نب  همالس 
نب همالس  جرفلاوبا  وا  مان  هعیشلا » ءارعـشلا  یف  هعیلطلا   » رد .دروآ  یم  یتایبا  يو  زا  هدرمـش و  تیب  لها  ياورپ  یب  حیرـص و  يارعش 

نیـسح و نب  همالـس  رحب و  نب  همالـس  هک  هدمآ  رهدـلا » همیتی   » رد .تسا  هدوب  بلح  رد  هلودـلا  فیـس  ِیـضاق  هک  هدـش  تبث  ییحی 
(1) .دشاب یم  لاس 390  ًابیرقت  وا  تافو  .تسا  فورعم  یلصوم  نیمه  هس  ره  ییحی  نب  همالس 

: یلصوم ِرعش 

رتخد رب  هک  ییاه  متس  دهد و  یم  یلـست  هتفر ، وا  رب  هک  یملظ  رطاخب  نتـشیوخ  هب  ایوگ  هک  دروآ  یم  وا  زا  یتایبا  بوشآرهـش  نبا 
هانگ یب  رهطم و  يدارفا  ریهطت ، هیآ  دانتـسا  هب  اهنیا  هکنیا  اـب  دـشک ، یم  دوخ  سفن  خر  هب  هتفر ، مالـسلا  مهیلع  شنادـنزرف  ربماـیپ و 

: دنا هدوب 

اهانبا ِهّللا َو  ِلوسَر  ِّیبَّنلا  ُْتِنب  ْتَِملُظ  ْدَقَف  ًاملُظ  یفَْلتَت  ْنِا  ُسْفَن  ای 

اهّابَر ِهّللا  ُنیمَا  ُلیئربج  اهُدلاو َو  ُراتخُملا  ُدمحا  یّتلا  َکِلت 

(2) اهاّکَز اهاّفَص و  ٍْبیَر و  ّلُک  ٍهَشِحاف َو  ِّلُک  نِم  اهرَّهَط  ُهّللا 

هکنآ لاح  دـش و  ملظ  زین  شرـسپ  ود  ادـخ و  ربمایپ  رتخد  همطاف  هب  هک  نادـب  سپ  يدـش  فلت  نارگمتـس  ملظ  زا  وت  رگا  سفن ، يا 
راک ره  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  همطاف  .وا  هدننک  تیبرت  نیما ، لیئربج  تسوا و  ردپ  یفطصم  دمحا  هک  تسا  یـسک  همطاف 

.تسا هدومن  هیکزت  هیفصت و  ار  وا  هتخاس و  رهطم  كاپ و  يدیدرت  کش و  تشز و 

.تسا یلصوم  هرابرد  بلاطم  همه  عبنم  ج 7/275 و 276  هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 7/275. هعیشلا ، نایعا  ج 3/407 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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يدبع رعاش :

راگزور و رداون  زا  يا  هردان  هعیـش و  فیراعم  زا  يراوگرزب  يدبع ، يرـصب  يودع  داّمح  نب  هّللادیبع  نب  داّمَح  نب  یلع  نسحلاوبا 
رعاش دوش ، یم  تشادرب  يدـبع  رعـش  زا  هچنانچ  زین  دامح  شردـپ  .تسا  نارعاش  نیرتهب  زا  يا  هنومن  ثیدـح و  ظافح  زا  یظفاـح 

هدوب و نیثدحم  زا  يرایسب  داتسا  قودص و  نارصاعم  زا  يدبع   (1) .دنشاب یم  هعیش  ریهاشم  زا  رسپ ، ردپ و  ود ، ره  هدوب و  تیب  لها 
(2) .دنک یم  تیاور  لقن  وا  زا  يرئاضغ  نوچ  یگرزب  خیش  هک  سب  نیمه  ثیدح ، ملع  رد  وا  تراهم  زین  فرش و  یگرزب و  رد 

رد زین  مدرم و  نیب  رد  وا  رعِش  اه و  باتک  رد  وا  مان  هک  تسا  نارعاش  فیراعم  و  رعـش ، نارادمچرپ  زا  يدبع  ثیدح ، ملع  رب  هوالع 
رد ینیما  همـالع  هدرک و  عـمج  وا  زا  تیب  زا 2200  شیب  هعیـشلا » ءارعـش  نم  هعیلطلا   » رد يوامـس  همالع  .دشاب  یم  ناوارف  اه  ناوید 

و ع )  ) یلع ترـضح  حدم  رد  هدیـصق  نیدنچ  هّیریدغ  لماش 12  هک  هدرکن ، لقن  رعـش  يدبع  هزادنا  هب  سکچیه  زا  دـیاش  ریدـغلا » »
رد ارعـش  نیرثکُم  زا  وا  اذل   (3) .دسر یم  تیب  هب 95  اهنآ  زا  یخرب  تایبا  ددـع  هک  رگید ، هدیـصق  زین 28  و  ع ، )  ) نیـسح ماما  ءاثر 

(4) .دشاب یم  فورعم  رایسب  ع )  ) نیسح ماما  تبیصم  رد  وا  یثارم  تسا و  تیب  لها  ءاثر  ای  حدم 

هدرک و لذب  ناشیا  لئاضف  رشن  هار  رد  هتشاد ، هچره  وا  اریز  هدرمش ، ع )  ) تیب لها  ياورپ  یب  ناحادم  زا  ار  يدبع  بوشآرهش ، نبا 
: دنا هتفگ  وا  هرابرد  هک  يروطب   (5)، تسا مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هرابرد  طقف  وا  راعشا  مامت  هدومن و  راکشآ  ار  هدرپ  تشپ  قیاقح 

(6) .تیب لها  هرابرد  رگم  هتفگن ، يرعش  تیب  چیه  يدبع 

ص 158. نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا  - 1
ج 4/153. ریدغلا ، - 2

ات 172. صص 141  ج 4 ، ریدغلا ، هب  دینک  عوجر  - 3
ج 1/143. لاجرلا ، تاقبط  هفرعم  یف  لاقملا  فئارط  - 4

ج 4/154. ریدغلا ، - 5
ج 11/428. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 181 ؛ ءاملعلا ، ملاعم  - 6
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یفاک لیالد  دهاوش و  حضاو و  ياه  ناهرب  زا  رپ  وا  ياه  هدورـس  هکلب  هدرواین ، غورد  یلایخ و  ياه  تروص  شرعـش  رد  دامح  نبا 
نید رب  وا  اریز  دـیریگب ، داـی  ار  يدـبع  رعـش  هک : هدـش  لـقن  ع )  ) قداـص اـی  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  اذـل  تـسا ، يوـلع  بهذـم  دـییأت  رد 

.دشاب یم  يرعش  نونف  رد  وا  تراهم  تایبدا و  رد  وا  يداتسا  رگنایامن  يدبع  رعش  ایازم ، نیا  رب  هوالع   (1) .تسادخ

هدید و ار  يدبع  لاس 372 ، دلوتم  تسرهفلا »  » بحاص یشاجن »  » هک اجنآ  زا  یلو  تسین  صخشم  دامح  نبا  تافو  تدالو و  خیرات 
(2) .تسا هتفر  ایند  زا  نآ  رخاوا  رد  هدمآ و  ایند  هب  مراهچ  نرق  لئاوا  رد  رعاش  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  هتفرگارف ، ثیدح  وا  زا 

يدبع رعش 

: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  تیب  لها  هدرک و  ریهطت  هیآ  هب  هراشا  يدبع  دامح  نبا 

ِبایِّطلا َنیِرهاّطِلل  یئالِو  ّیبَر َو  ِوفع  یلَع  ِّالا  یلاکِّتا  ام 

ِبابُّللا ُُّبل  يرَولا َو  اذ  ْنِم  وفَّصلا  ُوفَص  َنیسای  ُلآ  هط و  ُلآ 

ِبارُّتلا َقوَف  َّلَح  ْنَم  یکْزَا  ْقلَخلا َو  َنِم  ُنوکی  وأ  َناک  ْنَم  ُریخ 

(3) ...ِباعَم ٍهَبیر َو  ٍسْجِر َو  ِّلُک  ْنِم  ْمُهرَّهَط  ُهلِالا  ِْتَیب  ُلها 

دنتسه و نیـسای  هط و  لآ  هک  هزیکاپ  ناکاپ  یتسود  يرگید  مراگدرورپ و  شـشخب  یکی  تسا  زیچ  ود  رب  اهنت  نم  هاگ  هیکت  دیما و 
هکیناسک نیرت  هزیکاپ  دنتـسه و  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  مدرم  نیرتهب  ناشیا  .تقلخ  لصا  تاقولخم و  نیب  زا  ناگدیزگرب  هدیزگرب  زین 

.تسا هتخاس  ناشرهطم  یبیع  کش و  يدیلپ و  ره  زا  دنوادخ  هک  دنتسه  یتیب  لها  اهنآ  .دنور  یم  هار  نیمز  يور 

نرق رعاش  يدبع  بعصم  نب  نایفس  هب  طوبرم  تیاور  نیا  دیوگ : یم  یئوخ  هللا  هیا  هک  تسا  رکذ  لباق  ص 181 . ءاملعلا ، ملاعم  - 1
ج 11/428) ثیدحلا ، لاجر  مجعم  «. ) تسا هدش  هبتشم  بوشآرهـش  نبا  رب  رما  و  مراهچ ، نرق  رعاش  يدبع  دامح  نبا  هن  تسا  مود 

.
ج 4/155. ریدغلا ، - 2

ج 4/429. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 3
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یم میمعت  ناشیا  همه  هبار  ریهطت  هیآ  رد  یهلا  ریهطت  ناماما ، همه  مان  رکذ  زا  دـعب  درامـش و  یم  ار  نت  جـنپ  رگید ، ياج  رد  يدـبع 
: دهد

ِمِراکَالا ِهادهلا  ِهَْوفَّصلا  َِکتَْوفَِصب  ِمشاه  ِلآ  ْنِم  ِّقَحلا  ِّقََحب  یهِلا 

...ِمِطاف َِهلوتَبلا  ِرّهُطلِاب  ِْهیَْطبِِسب  ٍرَدیِح  ْمرَقلِاب  ِراتخُملا  ٍدَمحَِاب 

ِمدآ ِدالوا  ِلْسَن  ْنِم  ْمُهَتْرَّهَط  ْمُهَتیَضَتْرا َو  ْمُهَْتیَفَص َو  ٍرَشَع  ْیَْنثِاِب 

(1) ِِمئارَجلا ِمیظَع  ْنِم  ٍْوفَِعب  یل  ْدُجَو  ینَِّجن  ِجِراعَملا  اذ  ای  ْمِهّقَِحب 

شدنزرف و ود  رارکردیح و  راتخم و  دـمحا  زا  دـنترابع  دنتـسه و  وت  راوگرزب  هدـیزگرب و  نارگتیادـه  هک  مشاه  لآ  قح  هب  ایادـخ 
ناشرهطم كاپ و  يا و  هدـش  یـضار  نانآ  زا  يا و  هدـیزگرب  مدآ  دالوا  نیب  زاار  ناشیا  هک  ماـما  هب 12  زین  و  رهطم ، كاپ و  همطاـف 

.ياشخبب نم  رب  ار  گرزب  ناهانگ  توفع  هطساو  هب  هدب و  تاجن  ارم  ادخ  يا  اهنیا  همه  قح  هب  يا ، هتخاس 

راعـشا رد  دایز  رایـسب  تسا ، ریهطت  هیآ  هرمث  هک  ...و  بذهم  بیط ، رهطم ، رهاط ، ، رهط یکز ، هب  همئا  ندرک  فصو  هک  تسناد  دیاب 
: يدبع رعش  نیا  دننام  .دوش  ریهطت  هیآ  هب  میقتسم  هراشا  هکنآ  نودب  هدمآ 

یعَْزفَم ْنِم  یْنمَا  يدْقِع َو  ِّیبَّنلا  ِلآ  ِّیبَّنلا و  ُءالِو 

َعَّکُّرلا ِعَّشُخلا  ِهَداّسلا  يوِس  یغَْتبَا  یهْجَو ال  ُتْهَّجَو  َو 

(2) ِعَّمُّللا ِلَّمُکلا  يَدُهلا  ِروُذب   ُ ْنیرِهاّطلا يَوِس  ٌهادُه  یل  ام  َو 

یسک عکار  عشاخ و  نارورس  زا  ریغ  مراد و  ناشیا  يوس  هب  ور  .تسا  تدش  زور  رد  نم  ناما  نما و  هیام  ربمایپ  لآ  ربمایپ و  یتسود 
رد تیادـه  رذـب  هدیـسر و  لاـمک  هب  هک  مراد  يرهطم  كاـپ و  ناگدـننک  تیادـه  هک  یماـگنه  نارگید ، هب  هچ  ارم  .میوج  یمن  ار 

.تسا هدرک  دشر  ناشیاهلد 

: دهاوخ یمن  يزیچ  باوث  زج  نآ  لباقم  رد  هدرک و  نایب  ییابیز  هب  شرگید  یتیب  هدیصق 67  رد  ار  تیب  لها  هب  دوخ  قشع  يدبع ،

ج 1/383. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1

ج 4/210. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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ابانَم ُْهنَع  ٍغَْتبُِمب  ُتْسَلَف  یْبنَذ  ِْتیَبلا  ِلْهَا  ُّبُح  ْکَی  ْنِا  َو 

ابابَس ْمُهُّبُسَی  ْنَم  ُحَْنمَا  ًاحیدَم َو  ْمُهُحَْنمَا  ْمُهُّبُِحا َو 

(1) اباوَّثلا ِّالا  ْمِهِحیدَم  ِنْسُِحب  ِیلَع  ِداّمَح  ُْنبا  اوجْرَی  َْنلَو 

هحیدـم مراد و  تسود  ار  ناشیا  نم  .درک  مهاوخن  هبوت  هاگچیه  هانگ  نیا  زا  تسا  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  یتسود  اهنت  نم  هاـنگ  رگا 
حدـم نیا  اب  دامح  نب  یلع  هک  دـینادب  .تسا  نتفگازـسان  طقف  اهنآ  نانمـشد  هب  نم  راثن  یلو  منک  یم  هیدـه  ناشرـضحم  هب  ار  دوخ 

.يورخا باوث  رگم  درادن  يزیچ  هب  دیما 

: دنک یم  باطخ  نینچ  ربمایپ  تیب  لها  هب  شرگید  یتیب  هدیصق 30  رد  نینچمه  رعاش 

ًابَا ْوَا  ًاّدَج  ِقلَخلا  ُفَرْشََال  ُمُکَّنِا  ِهّللا  ِلوسَر  ِْتَیب  َلْهَا  ای 

(2) ابات ِْذا  ِْبنَّذلا  َْدنِع  َمَدآ  ُلیربَج  اهَنََّقل  یئّاللا  ُتاملَکلا  ُمْتنَا  َو 

مدآ هب  هبوت ، ماگنه  لیئربج  هک  دیتسه  یتاملک  نامه  امش  .دیتسه  دادجا  رظن  زا  مدرم  نیرت  فیرـش  امـش  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  يا 
.تفریذپ ار  وا  هبوت  ادخ  ات  درک  نیقلت 

، هدربن مان  ار  ناشیا  هدرکن و  حیرـصت  لها  قیداصم  هب  رعاش  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  رگید ، نارعاـش  اـی  يدـبع و  راعـشا  رد  مهم  هتکن 
راعـشا نیا  : » هک دنک  لاکـشا  یـسک  دیاش  روکذم ، تایبا  رد  ًالثم  .تسیک  رعاش  دارم  هک  دوش  یم  صخـشم  نئارق ، هب  هجوت  اب  یلو 

رکذ ار  یسک  مان  رعاش  نوچ  دشاب ، یمن  دوجوم  تیب  لها  قادصم  رد  نارسمه  لوخد  زا  یعنام  اریز  .تسین  هعیـش  ياعدم  رب  لیلد 
امـش » هک هداد  رارق  بطاخم  ار  ناشیا  يرگید ، تیب  رد  اما  هدربن ، مان  ار  تیب  لها  رعاـش ، هچرگا  میوگ  یم  خـساپ  رد  تسا .» هدرکن 

نسح و همطاف و  یلع و  دمحم و  نامه  تاملک ، نیا  هک  تسین  یکـش  دـش » هدوشخب  اهنآ  تکرب  هب  مدآ  هک  دـیتسه  یتاملک  نامه 
دنتسه و مالسلا  مهیلع  نیسح 

ج 4/70. ریدغلا ، - 1
.توافت یمک  اب  ج 4/170  ریدغلا ، ج 4/47 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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(1) .تسین یفالتخا  عوضوم  نیا  رد  ار  نارسفم 

(2) .مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ام  یلو  تسا  رایسب  دراد  طابترا  ام  دوصقم  اب  یعون  هب  هک  يدبع  راعشا 

نایبلا ج 1/89. عمجم  لثم  هیآ 37 ) هرقب  هروس   ) نمهتاف تاملک  هبر  نم  مدا  یقلتف  هیآ  لیذ  ریسافت  هب  دینک  عوجر  - 1
....و ج 4/156  ریدغلا ، ج 2/235 و 245 ؛ ج 4/26 و 309 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  هب  دینک  عوجر  - 2
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: مجنپ نرق  نارعاش  - 2-4

هراشا

.میزادرپ یم  ناشیا  ياه  هیریهطت  مجنپ و  نرق  نارعاش  هب  کنیا 

يزاریش دّلقم  نبا  رعاش 

.تسا مجنپ  نرق  ءالضف  ءاملع و  زا  زاریش  هعلق  بحاص  ذفنم ، نب  رـصن  نب  دّلقم  نبا  هلودلا  صلخم  نب  یلع  کلملادیدس  نسحلاوبا 
(1) .داتفا قافتا  لاس 475  رد  وا  تافو  .تسا  هتشاد  رّحبت  رعش  بدا و  رد  هدوب و  فورعم  یگدنشخب  مرک و  هب 

يزاریش دلقم  نبا  رعش 

یم نایم  هب  ءاسک ، باحـصا  زا  رفن  نیمراهچ  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  قالخا  مراکم  زا  نخـس  هک  اجنآ  شبقاـنم  رد  بوشآرهـش  نبا 
زا يدادعت  ءاسک ، باحـصا  هب  مالـس  ّتیحت و  زا  دعب  رعـش  نیا  رد  دلّقم  نبا  .دـنک  یم  رکذ  مه  ار  يزاریـش » دـلّقم  نبا   » رعـش دروآ 

: تسا هدرک  نایب  ار  ناشیا  لئاضف  تافص و 

یتامَم ْمِِهب َو  َيایْحَم  َباط  ْنَم  یتادُه َو  ِءاسِکلا  ِلْهَا  یلَع  ٌمالَس 

ِتاقَدَّصلا ِفوْرعَملا َو  َِربلا َو  ِیَنب  يدُهلا  ِقدِّصلا َو  ِدیحّوتلا و  ِدْشُّرلا و  ِیَنب 

(2) یتافَو َدنِع  َنمحِّرلا    ِ هب یقُالا  مُهُؤالِو  ٌهَّجُح َو  یل  ْمُُهتَّبَحَم 

ِهار نادنزرف  اهنآ  .دوش  یم  وکین  ناشیا  هطـساو  هب  نم  ندرم  یگدنز و  هک  یناسک  .دنتـسه  نم  تیاده  هیام  هک  ءاسک  لها  رب  مالس 
ماگنه رد  ناشیا  تیالو  تبحم و  .دنتـسه  شـشخب  ییوکین و  یکین و  نادناخ  ناشیا  .دنتـسه  تیاده  یتسار و  دیحوت و  حـیحص و 

.درک مهاوخ  تاقالم  ار  مراگدرورپ  نآ  اب  هک  تسا  نم  لیلد  تّجح و  متافو 

ج 8/330. هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 4/17. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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رصتنم نب  رصن  رعاش :

نب رصن   » مان اب  بقانم »  » رد هدرمش و  هعیش  يارعش  زاار  وا  ملاعم »  » رد بوشآرهش  نبا  هک  تسا  ینارعاش  زا  رـصن  نب  دمحا  نبرـصن 
.تسا هتسیز  یم  مجنپ  نرق  رد  ًالامتحا  یلو  میتفاین  تسد  وا  لاوحا  هب   (1) .تسا هدرک  رکذ  وا  زا  يراعشا  رصتنم »

: رصتنم نب  رصن  ِرعش 

باحصا نآ  رد  هک  دروآ  یم  ار  رصتنم  نب  رصن  راعـشا  دیوگ  یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما  لئاضف  زا  نخـس  هک  اجنآ  بوشآرهـش  نبا 
: دنا هدش  هدرب  مان  ءاسک 

یَجترُملا ُهُوبَا  ِدلُخلا  یف  َداس  ُهُُّما َو  َنیَملاعلا  َءاِسن  ْتَداس 

یضَترُملا َنِینمؤملا  ِریمَا  ُْنبا  یفَطْصُملا َو  َنیَملاعلا  ِِّیبَن  ُلَْجن 

؟ ادِّنلا َماق  اِذا  ًانوْرقَم  ِهّللِاب  ُهُرْکِذ  یلاعَت  ٌّدَج  َُهل  اذ  نَم 

؟  (2) ابَعلا ِباحْصَا  ِْهیَنبا  ُهُجوَز و  ُهُِدلاو َو  ِّیِصَولا  ِِّیبَّنلاَک َو  ْنَم 

ع)  ) نسح ماما  .تسا  نایتشهب  گرزب  دور و  یم  تعافش  دیما  وا  هب  تشهب  رد  شردپ  تسا و  ناهج  نانز  رورـس  یبتجم ، ماما  ردام 
هک دراد  ادـخ  لوسر  نوچ  يدـج  ع )  ) نسح ماما  لثم  یـسک  هچ  .یـضترم  یلع  نانمؤمریما  رـسپ  تسا و  هدـیزگرب  ِربماـیپ  لـسن  زا 

.دوش هدرب  مه  رانک  رد  ملاع ، دنوادخ  مان  اب  شمان  ناذا ، يادص  ندشدنلب  ماگنه 

مهیلع هللا  مالـس  شنارـسپ ؟ ود  شرـسمه و  یلع و  وا  یـصو  ربماـیپ و  دـننام  تسا ، ءاـسک  باحـصا  رفن  جـنپ  نیا  دـننام  یـسک  هچ 
.نیعمجا

ج 4/1191. هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  - 1
ج 4/42. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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حابص نبا  رعاش :

رد بوشآرهش  نبا  .میتفاین  تسد  وا  لاح  حرش  رب  .تسا  هدروآ  ار  وا  رعش  بقانم  رد  بوشآرهش  نبا  هک  تسا  یناسک  زا  حابص  نبا 
دیآ یمرب  نئارق  یضعب  زا   (1) .تسا تیب  لها  حدم  رد  اورپ  یب  رهاجم و  نارعاش  زا  یحایر  حابـص  نبا  دـیوگ : یم  شملاعم  باتک 

.تسا هدوب  مجنپ  نرق  يارعش  زا  ًالامتحا  يو  هک 

حابص نبا  ِرعش 

بقانم لئاضف و  یضرف ، ياه  باوج  لاؤس و  نمض  يو  هک  هدش  لقن  حابـص  نبا  زا  يدایز  رایـسب  رعـش  بوشآرهـش  نبا  بقانم  رد 
نامه دارم  دنناد  یم  ناگمه  هدش و  مَلَع  ءاسک  باحـصا  مان  هک  يروطنامه  هک  تسا  هجوت  لباق  .تسا  هدیـشک  مظن  هب  ار  ع )  ) یلع

اذل .تسا  ریهطت  هیآ  رد  نارهَّطم  قیداصم  زا  یکی  هک  هدش  مَلَع  ع )  ) یلع يارب  مه  رهاط  رهط و  مان  ایوگ  دنتـسه ، فورعم  رفن  جـنپ 
.دنک یم  دای  رهط  هملک  اب  وا  زا  دروآ و  یمن  نینمؤملاریما  زا  بقل  ای  هینک  ای  مان  رعاش 

ْمَلَعلا ِرهُّطِلل  ُرمالا  ُتلقَف  َناک ؟ ْنَِمل  ُْرمالا  یفطْصُملاَدْعَبَف  َلاق :

ُْما ٌبَا َو  مُهُْریَخ  ٌّیلَع  ُتُلق : ِهِدَْعب ؟ ْنِم  يرَولا  ُریَخ  ْنَمَف  َلاق 

؟ مَع َْنبا  ًارْهِص َو  ِراتخُْمِلل  ُُغْلبَی  ْلَهَف  ُتلق : یفَطصُملا ؟ ُبْحَصَف  َلاق :

ْمَنَص ِشْرَعلا  يذ  ِنود  ْنِم  ْذِخَّتَی  َمل  يّذلا  ُتُلق : ُمُهانْدَا ؟ ْنَمَف  َلاق :

ْمَدَعلا ِموَی  یف  ِمَتاخلِاب  َقَّدَص  يّذلا  : ُْتُلق ْمُهُمَرْکَا ؟ ْنَمَف  َلاق 

ْمَِدق ْنِم  یقْسَی  َوْهَف  ُِّیلَع  ُْتُلق : يرَولا ؟ یقْسَی  ْنَم  ِضوَحلا  َْدنِعف  َلاق :

(2) ْمَرَتْحُملا ُمامِالا  َكاذ  هل : ُتُلق  یتَجْهُم ؟ َْکتَدَف  اذه  ْنَمَف  َلاق :

كاپ هدـش  هتخانـش  رهاط  نآ  صوصخم  تفالخ  رما  متفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  اـب  تفـالخ  رما  ص )  ) یفطـصم دـمحم  زا  دـعب  تفگ :
.تسا

ج 2/278. هعیشلا ، نایعا  - 1
.میدروآ ار  يا  هدیزگ  ام  هک  تسا  تیب  رد 20  رعش  ج 3/336 . بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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.دندوب نیرتهب  زین  شردام  ردپ و  هک  تسا  ع )  ) یلع متفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتهب  ص )  ) دمحم زا  دعب  تفگ :

؟ تسا هدیسر  یّمع  رسپ  يداماد و  ماقم  هب  راتخم  ّیبن  هب  تبسن  یسک  ایآ  متفگ : هچ ؟ ربمایپ  هباحص  سپ  تفگ :

.تسا هدیتسرپن  تب  شرع ، بحاص  يادخ  زا  ریغ  هک  یسک  نامه  متفگ : دوب ؟ یسک  هچ  ربمایپ  هب  هباحص  نیرت  کیدزن  تفگ :

.داد نیکسم  هب  ار  دوخ  رتشگنا  يرادن  زور  رد  هک  یسک  نامه  متفگ : دوب ؟ یسک  هچ  هباحص  نیرت  هدنشخب  نیرت و  یمارگ  تفگ :

.تسا هدوب  یقاس  هشیمه  هک  ع )  ) یلع متفگ : دنک ؟ یم  باریس  ار  مدرم  یسک  هچ  رثوک  ضوح  رانک  تمایق  زور  تفگ :

.تسا مارتحالا  بجاو  ماما  نامه  وا  متفگ : تسیک ؟ دراد  لئاضف  مراکم و  همه  نیا  هک  یصخش  نیا  تیادف  مناج  تفگ :
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ریرض یلعوبا  رعاش :

ِنارعاش زا  ار  وا  املعلا » ملاعم   » رد بوشآرهش  نبا  هدوب و  مزراوخ  زا  وا  لصا  هک  تسا  ییارعش  ءابدا و  زا  يروباشین  رّفظم  نب  نسح 
نبا .تسا  فورعم  ریرـض  اـی  ریـصب  یلعوـبا  هب   (1) لدنـشور ياـنیبان  نیا  .تسا  هدروآ  باـسح  هب  ع )  ) تیب لـها  ِحاّدـم  ِراـکزیهرپ 

فورعم و رنه ، رد  هدوب و  نایمزراوخ  نارورپ  بدا  زا  ریصب  یلعوبا  : » دیوگ یم  وا  شیاتـس  رد  مزراوخ » خیرات   » باتک رد  نالـسرا 
ناوید ، » دلج رد 2  رعـش » ناوید  « » قطنم حالـصا  « » بدا ناوید  بیذهت   » لثم تسا  یتافیلأت  ياراد  يو  دـشاب .» یم  زاتـشیپ  بدا  رد 

رب رفظم  نب  نسح  تافو  تدالو و  خیرات   (3) .تسا هدوب  بیدا  ملاع و  هیقف و  مه  رمع » صفَحوبا   » وا دـنزرف   . (2)« اه همان  لئاسر و 
یم مجنپ  نرق  رد  ًادودح  يو  هک  تفگ  ناوت  یم  هدرک ، تافو  لاس 532  رد  صفحوبا »  » وا دنزرف  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  هدیشوپ  ام 

.تسا هدروآ  باسح  هب  مجنپ  نرق  يارعش  زا  ار  وا  مه  ینیما  همالع  اذل  هتسیز ،

: ریرض ِیلعوبا  ِرعش 

مه هدرک و  هراشا  ریدغ  تلیـضف  هب  مه  میروآ ، یم  وا  زا  هک  يرعـش  رد  .تسا  تیب  لها  ناحاّدم  زا  ریـصب  یلعوبا  دش  رکذ  هچنانچ 
: دیامن یم  یفرعم  دندرب ، دوخ  اب  هلهابم  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ار  يرفن  جنپ 

ُهابْشَا َُهل َو  ٌِّدن  ِضْرَالا  ِیف  الَو  ِءامَّسلا  ِیف  َْسَیل  ْنَم  َناحبس 

ُهِّالا ِهلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  ًارِدَتْقُم  َنیَملاعلِاب  َطاحَا 

ُهاّمَس ِءامَّسلا  ُّبَر  ُدَمْحَا  انَُدّیَس  َنیلَسرُملا  ُمَتاخ  َو 

ُهاخَا يرَولا َو  یف  َُهل  ًاخَا  ًهرَْدیَح  ِریدَغلا  َموی  َراتِْخا 

ُهاْنبا امِهیفَتْقَی  َِهتَجوَز  یف  هیف و  َنیکِرشُملا  َلَهاب  َو 

ءزج 9/191. ءابدالا ، مجعم  - 1
ج 4/300. ریدغلا ، - 2

.تساهنآ لاح  حرش  ات 198  ج 9/ص 191  ءابدالا ، مجعم  ج 4/301 ؛ ریدغلا ، - 3
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(1) ُهاجُْری اعُّدلا ِو  ُباجَتُسی  ْمَِهب َو  ُمانَالا  ُمَحُْری  ٌهَسْمَخ  ْمُه 

هب وا  تسین و  وا  زج  يدوـبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  .تسین  یکیرـش  هیبـش و  وا  يارب  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم 
دمحا ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  ناربمایپ  متاخ  ص )  ) دـمحم ترـضح  ام  ياـقآ  هک  مهد  یم  تداهـش  زین  و  دراد ، ّطلـست  ملاوع  همه 
ناشیا رسپ  ود  همطاف و  یلع و  اب  هلهابم ، زور  رد  و  دیزگرب ، دوخ  ینیـشناج  يردارب و  يارب  ار  ردیح  ریدغ  زور  ص )  ) دمحم .دیمان 

هطساوب مدرم  هک  دنتـسه  ییاهنامه  مالـسلا _  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  رفن -  نیا 5  .تفر  ناکرـشم  يوس  هب 
.دوش یم  باجتسم  ناشیاهاعد  دنریگ و  یم  رارق  ادخ  تمحرم  فطل و  دروم  نانآ 

ج 4/300. ریدغلا ، - 1
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يوسوم رعاش :

لها ِور  هنایم  يارعـش  زا  ار  وا  ءاملعلا » ملاعم   » باتک رد  بوشآرهـش  نبا  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناحادم  زا  يوسوم  دـمحم 
(1) .تسا هدروآ  رامش  هب  ع )  ) تیب

.تسا هتسیز  یم  مجنپ  نرق  رد  وا و  زا  لبق  ًالامتحا  هدرب ، مان  وا  زا  بوشآرهش  نبا  نوچ  یلو  تسین  صخشم  وا  تافو  دلوت و  لاس 

: يوسوم ِرعش 

دنتـسه فورعم  رفن  جنپ  نامه  كاپ  رهاط و  ترتع  هک  دیوگ  یم  ًاحیرـص  هدش ، لقن  يوسوم  دمحم  زا  بقانم »  » رد هک  یتیب  ود  رد 
.دنرهاط كاپ و  زین  رگید  ماما  تفه  اهنآ ، عبت  هب  و 

هَرِهاّطلا ِهَْرتِعلا  یضَترُملا َو  یفَطْصُملِاب َو  ِهّللِاب َو  ُْتنَمآ 

(2) هَرِهاظ ٌهَنِطاب  ْمُُهتَّجُح  ٌهَْعبَس  ُمُهوْلتَی  ٌهَسْمَخ  ْمُه 

هک دنتـسه  يرفن  جنپ  نامه  كاپ  ترتع  .مدروآ  نامیا  كاپ  ترتع  و  ع )  ) یـضترم یلع  و  ص )  ) یفطـصم دمحم  هب  ادـخ و  هب  نم 
.دنشاب یم  یهلا  ياهتجح  همه  دندمآ و  ناشیا  لابند  هب  مه  رگید  رفن  تفه 

ج 10/78. هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 1/391. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 2
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: مشش نرق  نارعاش  - 2-5

هراشا

.میزادرپ یم  نانآ  ياه  هیریهطت  مشش و  نرق  نارعاش  هب  کنیا 

یفَکْصَح بیطخ  رعاش :

(1) .تسا یفَکْصَح  بیطخ  هب  فورعم  نیدلا و  نیعم  هب  بقلم  دمحم ، نب  نیسح  نب  همالَس  نب  ییحی  لضفلاوبا 

هدیمان ابیک  نصِح  یسراف  نابز  رد  هک   (5) هدوب  (4) افیَک ِنْصِح  رد  وا  ومن  دشر و  و   ، (3) هزنط رهش  رد  لاس 460(2)  رد  وا  تدالو 
هب بدا  رد  يزیربـت  بیطخ  دزن  دـمآ و  دادـغب  هب  سپـس  یفکـصح  .تسا  لـحم  نیمه  هب  وا  تبـسن   ، (7) یفکصح (6) و  دوش یم 

رصع هنومن  نامز و  همالع  يو   (9) .دش یتفم  هتشگزاب و  رکب  راید  هب  سپـس  تفرگارف و  وکین  ار  یعفاش  بهذم   (8) .دیسر تراهم 
ماما و ...و  رثن  مظن و  بدا و  هقف و  دـننام  مولع  زا  يرایـسب  رد  یفکـصح  بیطخ   » دـیوگ یماـش  ریثک  نبا   (10) .تسا رثـن  مظن و  رد 

(11) «. درک یم  ولغ  دوخ  عیشت  رد  یلو  دوب  دوخ  نامز  ياوشیپ 

وا راعـشا  زا  بلطم  نیا  تسا و  هعیـش  نایلاغ  زا  وا  دـیوگ : یناعمـس   (12) .دیـسر ملاـع  راـطقا  هب  هدوب و  ناور  وکین و  رایـسب  وا  رعش 
رب هوالع  یفکْصَح  مان   (13) .تسادیوه

ج 2/181. باقلالا ، ینکلا و  ج 6/205 ؛ نایعالا ، تایفو  - 1
.تسا هدرک  تبث  ار 459  وا  دلوت  لاس  ءابدالا  مجعم  طقف  - 2

( . نایعالا ج 6/210 تایفو   ) دنتساخرب نآ  زا  يرایسب  ءاملع  هک  رکب  راید  رد  یکچوک  رهش  ءازواط  حتف  هب  - 3
( . ج 2/181 باقلالا ، ینکلا و   ) رکب راید  ياهرهش  زا  ج 6/210 ) نایعالا ، تایفو   ) رکب راید  رد  مکحم  يا  هعلق  - 4

ج 6/205. نایعالا ، تایفو  ج 5/255 ؛ الوکام ، نبا  لامک  ءزج 20/18 ؛ ءابدالا ، مجعم  - 5
ج 2/227. یناعمس ، باسنا  - 6

( . ج 2/227 یناعمس ، باسنا   ) فاک حتف  داص و  نوکس  ءاح و  حتف  هب  - 7
ج 6/205. نایعالا ، تایفو  ءزج 20/18 ؛ ءابدالا  مجعم  - 8

ج 6/205. نایعالا ، تایفو  - 9
.نامه - 10

ج 2/181. باقلالا ، ینکلا و  - 11
ج 5/255. الوکام ، نبا  لامکا  - 12

ج 2/227. باسنا ، - 13
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ناوید مه   (2) .دنام اجب  وا  زا  ییابیز  لئاسر  اه و  هبطخ  هک  يروطب   (1)، دش قافآ  روهشم  زین  ناوارف  ياه  هبطخ  ببس  هب  رثن ، مظن و 
لاس 551(5) رد   (4)، تشذگ تلالج  تسایر و  هب  هتسویپ  هک  ینالوط  يرمع  زا  دعب  یفکـصح   (3) .دراد لئاسر  ناوید  مه  رعش و 

.تشذگرد ای 553(6) 

: یفَکْصَح بیطخ  ِرعش 

هب هک  هدرک  لقن  وا  زا  یتایبا  ع )  ) یقت دمحم  ماما  لاح  حرش  رد  هلمج  زا  .تسا  هدروآ  ار  وا  راعـشا  دروم ، دنچ  رد  بوشآرهـش  نبا 
: دنک یم  هراشا  اهنآ  رد  ابع  باحصا 

انیساط وَا  نیسای  یف  ُمَْزلَی  ْنَم  نیساط َو  نیسای و  ُْتبَبْحَا 

انیس روط  ِْکلُفلا و  َیِلا  يوآ  ْنَم  ِهاجانُملا َو  ِهاجَّنلا َو  ُنُفُس 

انیّصلا َنْوََرت  ْنَا  ْمِهِدْصَق ال  ِیف  ُهُفْشَک  نِکلَو  نیّصلا  ِیف  ُملِعلا  َو 

(8) ...انییبَّتلاُُمْتئِش ْنِا  أبَّنلا  ُمُه  ابَعلا  َباحْصَا  َّنِاَف   (7) ابَغلا اورَذ 

تاجن و ياه  هنیفس  هک  یئاهنآ  .مراد  تسود  ار  دشاب ، ناشیا  هارمه  مزالم و  هک  سکره  ار و  ص ) )  ) ربمایپ ینعی   ) سط سی و  نم 
.مراد تسود  ار  همه  تسا ، هتفرگ  اوأم  نمأم و  انیس  روط  حون و  یتشک  رد  ناشیا  اب  هک  سکره  دنتسه و  تاجانم 

نایب ناهاوخ  رگا  نک و  اهر  ار  ینادان  .تسا  نانآ  دزن  ملع  دنـشاب ، هدـید  ار  نیچ  هکنآ  نودـب  نادـناخ ، نیا  اّما  تسا ، نیچ  رد  ملع 
.دنشاب یم  أبن ) هروس   ) رد مهم » ربخ   » أبن و نامه  ابع ، باحصا  هک  نادب  یتسه ، نآرق  تایآ 

ج 2/181. باقلالا ، ینکلا و  ج 2/227 ؛ یناعمس ، باسنا  ءزج 20/18 ؛ ءابدالا  مجعم  - 1
.6/210 نایعالا ، تایفو  - 2

ءزج 20/18. ءابدالا ، مجعم  - 3
ج 2/181. باقلالا ، ینکلا و  ج 6/210 ؛ نایعالا ، تایفو  - 4
ج 2/181. باقلالا ، ینکلا و  ءزج 20/18 ؛ ءابدالا  مجعم  - 5

( . ج 2/227 باسنا ،  ) .تسا هدرک  تبث  لاس 551  زا  دعب  ار  وا  تافو  یناعمس  ج 6/210 ؛ نایعالا ، تایفو  - 6
رب روما  ینعی  ٍهوابَغ : وذ  ٌنالف  .دهد  یمن  جرخ  هب  یکریز ، هک  یسک  یِّبَغ : .ًهوابَغ  ِرمالا  نَع  َِیبَغ  لاُقی : ءامسلا  یف  ِهَرَبَغلا  ُهبـش  : ابَغ - 7

( . ج 10/16 برعلا ، ناسل   ) هنِطف ِدض  ردصم ، هوابَغ : .تسا  یفخم  هدیشوپ و  وا 
ج 4/430. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 8
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202 ص :

یلین يدوع  نبا  رعاش :

هب بوـسنم  یلین »  » .تسا لاس 478  دـلوتم  یلین » يدوع  نبا   » هب فورعم  یبلغت  یلع  نب  ناملـس  نب  یلع  نب  ملاـس  یلاـعملاوبا  بیبر 
(1) .تسین صخشم  يدوع »  » هب وا  تبسن  تلع  یلو  دشاب  یم  لین  دور  لحاس  رب  قارع و  رد  يرهش  لین ،

هک تسا  یناگدنیارـس  زا  يو  .دـشاب  یم  لوهجم  نآ  تقیقح  یلو  مولعم ، نآ  رون  هک  هدوـب  بدا  نامـسآ  زا  يا  هراتـس  يدوـع  نبا 
نبا بقانم  رد  رگم  متفاین  ار  يدوع  نبا  مان  دـیوگ : نیما  نسحمدیـس  .تسا  هدـنامن  یقاب  يو  زا  یلاح  حرـش  اّما  فورعم ، شراعـشا 

و يدوع » نبا   » ناونع اب  هاگ  هدـنکارپ ، تروصب  باتک ، نامه  رد  هک  شا  هیولع  هیمیم  هدیـصق  رگم  متفاین  ار  وا  راـثآ  و  بوشآرهش ،
(2) .تسا هدمآ  یلین » يدوع  نبا   » هاگ

دـیجمت و وا  هراـبرد  داـمع  اذـل  هدوب و  هدـنز  هدرک ، یم  عمج  ار  نارعاـش  راـبخا  یناهفـصا » نیدـلادامع   » هک یناـمز  رد  يدوع  نبا 
تسا رایسب  هیولع » نبا   » و ریغص » یشان ء  « » ینوع « » ّداّمَح نبا  « » يریمح دیـس   » دننام وا  یبهذم  راعـشا   (3) .دنک یم  یناوارف  نیسحت 

، هدید عیاش  مدرم  نیب  ار  يدوع  نبا  یبهذم  ياه  هدورس  هدش ، قارع  دراو  مشـش ، نرق  طساوا  رد  بوشآرهـش  نبا  یتقو  هک  يروطب 
نیب میظع  هنتف  نامه  دـنک ، یم  كرت  ار  قارع  یتقو  یلو  .دـنا  هدرک  یم  عمجت  سلاجم  رد  نآ ، عامتـسا  يارب  یتح  هک  دـح  نآ  اـت 
اذـل .دـننز  یم  شتآ  ار  نایعیـش  ياه  هناخباتک  دـنراد ، دوخ  نافلاخم  هب  تبـسن  هک  یتداع  قبط  هلبانح  هداتفا و  قاـفتا  ینـس  هعیش و 

(4) .دوش یم  دوبان  يدوع ، نبا  راعشا  هلمج  زا  يرعش ، نیواود  بتک و  زا  يرایسب 

ٌثیبخ ٌیـضفار   » ِرهُم وا  رب  تلع ، نیمه  هب  دنز ، یم  جوم  يدوع  نبا  راعـشا  رد  ناشیا  ِنانمـشد  اب  تفلاخم  تئارب و  تیب و  لها  ِبح 
نینمؤملاریما اب  هباحص  همه  تعیب  ریدغ و  هیضق  هب  شا ، یتیب  هدیصق 149  رد  ًالثم   (5) .دوش یم  هدز  هباحصلا » وجْهَی 

ج 4/379. ریدغلا ، ج 2/277 ؛ هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 2/277. هعیشلا ، نایعا  - 2

ج 4/381. ریدغلا ، - 3

ج 4/381. ریدغلا ، - 4
ریدغلا ج 4/381. دوش  یم  عوجر  .تسوا  هرابرد  يدادغب  راجن  نبا  نخس  نیا  - 5
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203 ص :

یم رارق  لاؤس  دروم  ار  تفالخ  تیفیک  ای  و  درامـش ، یم  بیجع  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دـعب  ار  تعیب  ضقن  و  هدرک ، هراشا  ع )  ) یلع
و دش ؟ رکبوبا  صن  هب  افتکا  رمع  تفالخ  رد  ارچ  سپ  دوب ، نینچ  رکبوبا  يارب  نانآ  معز  هب  هچنانچ  دشاب ، عامجا  دیاب  رگا  هک  دهد 

حور ضبق  ص ، )  ) ربمایپ هک  ینامز  دیوگ : یم  شرگید  یتیب  هدیصق 57  رد  ای  (1) و  !؟ دش هتشاذگ  اروش  هب  نامثع  تفالخ  رد  ارچ 
(2) .دنتسکش ار  وا  تعیب  دندرک ، یم  مالسا  راهظا  نابز  اب  اهنت  دندوب و  هدرواین  یلبق  نامیا  هک  ینادرم  دش 

، هتـشاد تاقالم  وا  اب  لاس 550  رد  دـش ، رکذ  هچنانچ  یناهفـصا  نیدـلادامع  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  مولعماـن  یلین  يدوع  نبا  تاـفو 
(3) .تسا هدز  نیمخت  لاس 558  رد  ار  وا  تافو  ینیما  همالع  هچنانچ  هدوب ، مشش  نرق  طساوا  وا  تافو  هک  دو  یم  نامگ 

: يدوع نبا  ِرعش 

و ع )  ) یلع ترـضح  لئاضف  همه  .تسا  تیب  لها  هب  وا  قشع  هاوگ  هدـش ، هدورـس  تیب  رد 149  هک  يدوع  نبا  هیولع  هیمیم  هدیـصق 
نارجن و هلهابم  ءاسک و  يارجام  هلمج  زا  تسا ، دوجوم  هدیصق  نیا  رد  ص ، )  ) ربمایپ نادناخ  ِنافلاخم  اب  لالدتـسا  جاجتحا و  یتح 

تیب لها  دمحم و  لآ  هک  تیب  دودـح 12  زا  سپ  يدوع  نبا  ص . )  ) ربمایپ تیب  لها  اب  ءاسک  رد  لوخد  يارب  لیئربج  ندرکراختفا 
« هاجنلا نفس  مُه  « » اهاط نیسای و  لآ  مُه  « » نارمع لآ  مُه  « » یبوطلا رجـش  مُه  « » يوأملا هنج  مُه  : » نوچ یتارابع  اب  ار  مالـسلا  مهیلع 

: دیوگ یم  دنک ، یم  یفرعم  ...و  يربکالا » هیالا  مُه  »

ْمَْحفُم َوُه  مهیف و  يِوانَملا  َداعَف  ابَعلا  ِلِخاد  ْنِم  اولَهاب  ْمُه 

مُْهنِم ُتْرص  دَق  یْلثِم و  ْنَم  لاکیمل : ًارِخافُم  ُلوقَی  ٌلیربِج  َلَْبقَا  َو 

(4) ُمِدْخَی ُلیربج  ِكالمالا  دّیس  مَُهل  ًادغ  دَق  ِنیَملاعلا َو  یف  مُُهْلثِم  نَمَف 

.دعب هب  تیب 110  ج 4/376  ریدغلا ، - 1
ج 4/379. ریدغلا ، - 2
ج 4/372. ریدغلا ، - 3

ج بوشآرهش ، نبا  بقانم  رد  قوف  تیب  هس  دینیبب ،  277 ج 2 / هعیشلا ، نایعا  رد  ار  نآ  تیب  ج 4/372 ؛ ریدغلا ، رد  لماک  هدیصق  - 4
.تسا هدمآ  هدنکارپ  روطب  رگید  تایبا  یضعب  4/423 و 
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204 ص :

هک دشورف  یم  رخف  لیئاکیم  هب  لیئربج  .دومن  هلهابم  نارجن  نایحیـسم  اب  درک و  ابع  رد  لخاد  ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ هک  دنتـسه  ناشیا 
گرزب اریز  تساهنآ  دننام  لثم و  ملاع  ود  رد  یـسک  هچ  يرآ ، .مدـش  ابع  لخاد  اهنآ  اب  نم  اریز  دـسر ؟ یم  نم  ماقم  هب  یـسک  هچ 

.تسا هداوناخ  نیا  مداخ  لیئربج  هکئالم ،
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کیّزُر نبا  رعاش :

، هدنشخب میرک و  رعاش ، بیدا و  دباع ، دهاز و  دنمشناد ، يدرم  یعیش ، يرصم  حلاص  نب  کیّزُر  نب  عیالط  نیدلاریصن  تاراغلاوبا ،
هک کیّزُر  نبا   (1) .تسا تیب  لها  ءالو  رد  یناف  و  قیقد ، سانش و  نید  يا  هعیش  راشرس ، هحیرق  قوذاب و  يرعاش  زوریپ ، یهدنامرف 

یقرت هرهاق  رد  يردق  هب  یلو  دوب  ریقف  هک  یلاح  رد  تفر  رـصم  هب  ادتبا   (2) .دمآ ایند  هب  لاس 495  رد  هدوب  قارع  ِنایعیـش  زا  ًاتلاصا 
و نیملـسم » سراف  « » حـلاص کلم   » باقلا هب  دـش و  یمطاف  يافلخ  زا  زئاف ، هفیلخ  ریزو  لاـس 549  رد  هدیـسر و  ترازو  هب  هک  درک 
وا هب  زینار  تاراغلاوبا »  » بقل درک  یم  هلمح  داـیز  اـه  گـنج  رد  هدوب  عاجـش  رایـسب  هک  اـجنآ  زا   (3) .تشگ فورعم  نیدلاریصن » »

، دـش وا  بیـصن  ارـس  ود  ره  راـختفا  هدرک و  مهارف  شیارب  ار  اـیند  نید و  ادـخ  هک  تسا  یناـسک  زا  کـیزر  نـبا  عئـالط   (4) .دنداد
یم دوخ  رب  شریبدـت  نسح  زا  نویمطاف  تلود  دزان و  یم  وا  هب  رـصم  هک  يرگداد  ریزو  عفان ، یتنطلـس  دـنمدوس و  یـشناد  بحاص 

لضف و مه  تیعر و  تیاعر  مه  تسایـس و  رد  مه  اریز  دوب  قفاوم  وا  مارم  شور و  اب  قح  هب  هک  دش  روهـشم  حلاص » ِکلَم   » هب .دلاب 
رد یگتخابدوخ  تیب و  لـها  میرح  زا  عاـفد  رد  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  .دوب  هتـسیاش  حـلاص و  لـئاضف ، بادآ و  لـک  مه  شـشخب و 

(5) .دوب هتسجرب  زین  ناشراثآ  رشن  نانآ و  تبحم 

زا .دروآرد  يرـسمه  هب  ار  کیزر  نب  عئالط  نیمه  ینعی  شریزو  رتخد  تسـشن و  وا  ياج  هب  دـضاع  تفر ، ایند  زا  زئاف  هفیلخ  یتقو 
ار ناـیرابرد  اذـل  .دوب  وا  هضبق  رد  تلود  دـش و  یم  هرادا  عئـالط  يأر  هب  تکلمم  روما  همه  دوب ، لاـس  نس و  مک  دـضاع  هک  اـجنآ 

لتق هب  ار  عئالط  ات  داد  رـصم  ِناریما  هب  یناوارف  لام  دـضاع ، هّمع  صوصخ  هب  دـندش و  فلاخم  وا  اـب  مرح  لـها  تفرگ و  ارف  دـسح 
اب هتخیر و  وا  رس  رب  دمآ ، خاک  هب  عئالط  هک  حبص  .دومن  ناهنپ  ار  اهنآ  رصق  زیلهد  رد  دوب  قفاوم  ناشیا  اب  هک  مه  دضاع  .دنناسرب 

.مشش نرق  دیهش  ياملع  هلیضفلا ، ءادهش  - 1
ج 3/228. مالعالا ، - 2

ج 4/348. يزیرقم ، ططخ  ج 3/228 ؛ مالعالا ، ج 4/344 ؛ ریدغلا ، - 3
.نامه هلیضفلا ، ءادهش  - 4

.344 ج 4 / ریدغلا ، - 5
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تخت رب  هک  مدش  ثعاب  نم  داد : ماغیپ  دـضاع  هب  هک  تشاد  یناج  همین  زونه  .دـنتخاس  دراو  وا  رب  يرایـسب  تاحارج  دراک ، تابرض 
دیهش لاس 556  ناضمر  رد 19  روبزم ، رعاش  دیـشخبن و  يدوس  يو  رد  اه  هجلاعم  يدش !؟ یـضار  نم  گرم  هب  ارچ  سپ  ینیـشنب ،

(1) .دش نفد  هرهاق  رد  هدش و 

تعکر هدرک و 110  لسغ  سپ  .دش  هتـشک  ع )  ) یلع میالوم  یبش  نینچ  رد  تفگ : .دوب  ناضمر  بش 19  هک  شلتق  بش  رد  دنیوگ 
خرس شتآ  دننام  بهذم  يرای  رد  وا  دیوگ : یناوجلا  فیرـش   (2) .دیسر لتق  هب  حبـص  نامه  دومن و  تدابع  حبـص  ات  دناوخ و  هلفان 

رد ار  اهقف  املع و  هدوب ، يوق  رایـسب  هعیـش  بهذـم  رد  عئـالط  اریز   (3) .دوبن هلئـسم  نیا  رد  وا  غوبن  اب  هلباـقم  ياراـی  ار  یـسک  دوب و 
« دانعلا لها  یلع  دّرلا  یف  داهتجالا   » مانب مه  یباتک   (4) .دومن یم  هرظانم  اهنآاب  تماما  هلئسم  تابثا  رد  درک و  یم  عمج  دوخ  رضحم 

(5) .دراد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  تابثا  رد  دلج و  ود  رد 

رد هک  دراد  دـلج  ود  رد  یناوید  .تفگ  یم  یبوخ  راعـشا  هک  دوب  قوذ  شوخ  يرعاش  تایبدا و  هب  فراع  يدنمـشناد  کـیزُر  نبا 
(6) .تسا دوجوم  يرعش  ضارغا  همه  نآ 

لضف و درِخ و  رد  .تفگ  یم  وکین  مه  رعش  دوب و  رورپ  بدا  تسود و  بدا  بیدا و  لضاف و  میرک و  عاجـش و  وا  : » دیوگ يزیرقم 
(7) «. اجرباپ تباث و  عیشت ، بهذم  رد  دوب و  هنامز  ياتکی  تسایس 

ات داتسرف  یم  هفرشم  دهاشم  هب  ار  يرایسب  لاوما  هلاس  ره  هک  دنیوگ  وا  تواخس  رد 

ج نیفلؤملا ، مجعم  .مالعالا ج 3/228 ؛  348 ج 4 / يزیرقم ، ططخ  ج 2/177 ؛ بهذلا ، تارذش  103 ؛ ج 11 / ریثا ، نبا  لـماک  - 1
.2/15

ج 4/348. يزیرقم ، ططخ  - 2
ج 20/397. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 3

ج 3/344. ریدغلا ، ج 4/348 ؛ يزیرقم ، ططخ  ج 20/397 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  ج 11/103 ؛ لماکلا ، - 4
.دنا هدرک  رکذ  ...دامتعالا »  » ار باتک  مان  ططخ  ریدغلا و  ج 3/228 ؛ مالعالا ، ج 2/177 ؛ بهذلا ، تارذش  - 5

ج 2/15. نیفلؤملا ، مجعم  - 6
ج 4/348. ططخ ، - 7
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يارب ار  يدابآ  ود  .تسا  فورعم  حـلاص » ِعماج   » مانب هک  تخاس  هرهاق  تشپ  هلیوز  باب  رد  مه  يدجـسم  .دوش  میـسقت  نایولع  نیب 
ریزو هک  تسا  لـقن   (1) .دومن مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  ِنادـنزرف  فقو  ار  یلاوما  زین  و  درک ، فقو  هیریخ  فراـصم 
.تفر ع )  ) یلع دـقرم  ترایز  هب  نایاونیب ، زا  یتعامج  نایم  رد  حـلاص  کلم  دـنیوگ : .دوب  ع )  ) نینمؤملاریماالوم تیانع  هب  وا  ندـش 
ترایز هب  نایاونیب  زا  رفن  بش 40  نیا  رد  : » دندومرف وا  هب  هک  دیـسر  ع )  ) نینمؤملاریما تمدـخ  باوخ  رد  مَرَح ، تیلوت  نامز  نامه 
ترصم یلاو  هک  درگرب  وگب : وا  هب  ورب  .تسام  ناتـسود  ناگرزب  زا  هک  کیّزُر  نب  عیالط  مانب  تسا  يدرم  اهنآ  نایم  رد  دنا و  هدمآ 

«. میدرک

هب .دینش  ار  باوخ  يارجام  هتفر و  وا  دزن  عیالط  .دراد  راک  وا  اب  تیلوت  هک  دیایب  تسیک ؟ کیزر  نبا  دز : دایرف  یچراج  حبـص  ادرف 
.دزرمایب شیادخ  .تشامگ  تمه  زین  تینما  يدازآ و  هب  حلاص  کلم   (2) .تفرگ الاب  شراک  تفر و  رصم 

: کیّزُر نبا  ِرعش 

: درامش یمرب  نینچ  نیا  ار  ابع  لآ  نت  جنپ  شیاه  هدورس  زا  یکی  رد  کیزر  نبا 

هَرِهاّطلا َلوتبلا  ُهَتَنبا  ِهیَنبا و  ُهَّیِصِوَو و  ًادّمُحم  ِّیبَّنلا  َنِا 

(3) هَرِخآلا ِیف  اجَنلاو  هَّمالسلا  وُجْرَا  مهئالِوب  یِّنناَف  ِءابَعلا  ُلْهَا 

هک دنتـسه  ابع  لها  مهیلع ، هللا  مالـس  رهطم  كاپ  لوتب  شرتخد  شرـسپ و  ود  یلع و  وا  یـصو  و  ص )  ) دمحم ربمایپ  هک  یتسرد  هب 
.مراودیما ترخآ  رد  ار  تاجن  یتمالس و  ناشیا ، یتسود  هطساو  هب  نم 

: دنک یم  یفرعم  لیئربج  ار  ناشیا  نیمشش  هدرک و  نت  جنپ  هلهابم و  هب  هراشا  مه  زاب  يرگید  رعش  رد  عیالط 

ج 3/345. ریدغلا ، ج 3/228 ؛ مالعالا ، ج 20/397 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  ج 11/103 ؛ لماکلا ، - 1
ج 4/348. يزیرقم ، ططخ  - 2

ج 4/364. ریدغلا ، - 3
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ِلوذَع َّلُک  ِلوَِقل  ِلالَّضلا  َُلبُس  یفَْتقَا  ینَّنِا ال  یَّنلِذْعَت  ال 

(1) ِلیربِج يوِس  مُْهنِم  اسِکلا  َتَحت  ًاسِداس  انِْملَع  ام  ِلُهابَّتلا  َدنِع 

( هک مهد  یم  همادا  ار  یناـسک  هار  هکلب   ) .منک یمن  لاـبند  ار  یهارمگ  هدـننک ، تمـالم  کـی  رطاـخ  هب  نم  اریز  دـینکن  تمـالم  ارم 
.دوب لیئربج  طقف  ناشیا  رفن  نیمشش  دندوب و  رفن  جنپ  نامه  طقف  ابع ، ریز  هلهابم ، ماگنه 

ج 4/365. ریدغلا ، ج 3/423 ؛ بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
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مزراوخ بطخا  رعاش :

، هیقف ملاع ،  (1)« مزراوخ بطخا   » هب فورعم  یفنح  یکم  نمؤم ، نب  قاحسا  دیعسوبا  نب  دمحا  نب  قفوم  دمحم  وبا  دیؤملاوبا  ظفاح 
.تسا مشش  مجنپ و  نرق  رعاش  ملکتم و  بیدا ، بیطخ ، ثدحم ، ظفاح ،

عماـج دجـسم  رد  تفرگ و  ارف  يرـشخمز  زا  مزراوـخ  رد  ار  یبرع   (2) .تسا هکم  زا  وا  لـصا  هدـش و  دـلوتم  لاـس 484  رد  بیطخ 
(6) .دنناوارف شنادرگاش  نینچمه  وا و  دیتاسا  خـیاشم و  .دـنا  هدوتـس  ار  وا   (5) يومح (4) و  يدفص  (3) .دـناوخ یم  هبطخ  مزراوخ 
و نینمؤملاریما » هیـصو  نیمالا و  یبنلا  بقانم  یف  نیعبرا   » و یلع » نینمؤملا  ریمال  سمـشلادر   » باتک دـننام : تسا  رایـسب  وا  تاـفیلأت 
، هجیدـخ نینمؤملا  ما  لئاضف  ربماـیپ ، لـئاضف  رد  باـب  لـماش 15  هک   (8)« دیهـشلا طبـسلا  مامالا  لتقم   » »(7) و نینمؤملاریما ایاضق  »

ناوید تسا و  ناوارف  وا  راعـشا  بطخ و  .دـشاب  یم  ....و  یبنلا  تنب  س )  ) همطاف لئاضف  نانمؤمریما ، ردام  دـسا  تنب  همطاـف  لـئاضف 
هب ات  فلؤم  نامز  زا  هدـش و  یمزراوخ » بقانم   » هب فورعم  هک  تسا  نینمؤملاریما » لـئاضف   » وا رثا  نیرت  فورعم   (9) .دراد مه  رعش 

.دشاب یم  ای 568(12)  لاس 567(11)  رد  وا  تافو   (10) .تسه هدوب و  هدافتسا  دروم  لاح 

ج 4/398. ریدغلا ، - 1
ج 7/333. مالعالا ، - 2

ج 7/333. مالعالا ، ج 3/940 ؛ نینمؤملا ، مجعم  - 3
ج 4/398. ریدغلا ، - 4

.ینادمه ءالعلاوبا  راطع  نسح  لاح  حرش  نمض  ءزج 8/5  ءابدالا ، مجعم  - 5
ات 402. ج 4/399  ریدغلا ، - 6

ج 4/402. ریدغلا ، رد  روبزم  باتک  هس  - 7
ج 3/940. نیفلؤملا ، مجعم  ج 4/402 ؛ ریدغلا ، - 8

ج 4/402. ریدغلا ، - 9
ج 4/403. ریدغلا ، ج 7/333 ؛ مالعالا ، - 10

ج 4/407. ریدغلا ، - 11
ج 7/333. مالعالا ، ج 3/940 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  - 12
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: مزراوخ بطخا  ِرعش 

تیب لها  نادـناخ و  و  ع )  ) یلع ترـضح  هب  تبـسن  وا  تبحم  هدوب ، بهذـم  یفنح  ننـست و  لـها  زا  یمزراوخ  بیطخ  هک  اـجنآ  زا 
: دیرگنب تایبا  نیا  هب  تسا  هجوت  لباق  شراعشا  رد  رمع ، رکبوبا و  زا  ع )  ) نینمؤملاریما يرترب  هب  وا  هدیقع  و  ص )  ) ربمایپ

رمع یلوم  ٍرَکب و  یبا  یلوم  ءایصوَالا  َدَّیَس  ًاِّیلَع  َّنِا 

َرَسَکنا ُهانَق  نَع  يرسک  َّنِا  ٌرْصِیق َو  ِِهفایسَا  ْنَع  ُرَْصقَا 

رَّفَظلا َءاج  نیّدلا  يدان  ِّالا و  یغَولا  ِیف  ُهَْفیَس  َدلَّقَتَی  َْمل 

(1) ...؟ ْرَذَن ْذَا  یتَا » لَه   » یف ِهِْریَِغل  یتَا  ْلَه  ْیتَف  ُحْدَم  یتَا  لَه  َو 

ینعی .دنکش  یم  وا  هزین  زا  يرسک  دسر و  یمن  وا  ریشمش  هب  رصیق  هک  وا  .تسا  رمع  رکبوبا و  يالوم  اقآ و  ایصوا و  دیـس  یلع  نادب 
چیه حدـم  ایآ  .رفظ  يزوریپ و  زا  دـعب  رگم  درکن  فـالغ  ار  شریـشمش  اـهگنج  رد  هاـگچیه  .تسین  عاجـش  وا  هزادـنا  هب  سکچیه 

؟ درک رذن  هک  ماگنه  نآ  تسا ؟ هدمآ  یتا  له  هروس  رد  وا  زا  ریغ  يدرمناوج 

: دیوگ یم  زین  و 

(2) ِباوَص ُباوَج  يدبَا  الو  ُرَمُع  ٍلِکشُم  یف  يدَتها  ام  یلَع  الول 

.دش یمن  راکشآ  حیحص  باوج  تفای و  یمن  تیاده  تالکشم ، رد  رمع  دوبن ، یلع  رگا 

همرـس ار  وا  ياپ  كاخ  هدرک و  ع )  ) یلع تراهط  هب  هراشا  لوا  تیب  ناـمه  رد   ، (3) دوخ یتیب  هیئاب 46  هدیـصق  رد  مزراوخ  بیطخ 
: دناد یم  شمشچ 

؟ ِبارُّتلا َقْوَف  ٍرهاط  ماِما  ِبارت  یبَاَک  ًیتَف  ْنِم  ْلَه  الَا 

ِباُرت یبَا  َلْعَن  َّسَم  ٌباُرت  یلْحُکَف  ْتَدَمَر  یتَْلقُم  ام  اِذا 

ج 3/83. بوشآرهش ، نبا  بقانم  - 1
ص 287. یمزراوخ ، بقانم  - 2

.دمآ دهاوخ  اهتنا  رد  راعشا ، همه  عبنم  - 3
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، دوش رامیب  ممـشچ  رگا  دراد ؟ دوجو  ع )  ) یلع بارتوبا  نوچ  يدرمناوج  رهاط و  موصعم و  ماما  یکاخ ، نیمز  كاخ و  يور  رب  ایآ 
.تسوا ياپ  كاخ  ممشچ  همرس 

نادـیم ریـش  بارحم ، رد  هیرگ  یبن ، ملع  باب  دـننام  درمـش  یم  یکی  یکی  ار  ـالوم  لـئاضف  هیئاـب ، هدیـصق  نیمه  رد  سپـس  بیطخ 
حتاف تئارب ، هروس  هدنناسر  دودبع ، نب  رمع  لتاق  ترجه ، هار  رد  ربمایپ  رتخد  لیفک  ص ، )  ) ربمایپ شود  رب  اه  تب  هدننکش  گنج ،
فعـض مه  زاب  دناد  یم  مزال  ناگمه  ندرگ  رب  ار  نینمؤملاریما  تیالو  هکنآ  نمـض  بقانم ، رکذ  زا  دعب  و...و  ریدـغ  بحاص  ربیخ ،

: دنک یم  یفرعم  ار  تیب  لها  رفن  جنپ  سپس  هدرک و  دزشوگ  ار  رمع  یملع 

ِباوَّصلِاب ٌِیلَع  ُههبَّسَن  ٍباوج َو  یف  طَبََّخت  ٌرَمُع  اِذا  ِباقِّرلا  ِیف   (1) ِسِطاعَملا ِمْغَر  یلَع  ٍقوَطَک  ٍْبیَر  ِالب  ُُهِتیالِو 

یباِئتْکا یف  يرورُس  ُهالَْجن  ٌِّیلَع َو  الَول  ِِهلْدَِعب : ُلُوقَی 

یباد ِْتیَبلا  ِلْهَا  ُحْدَم  انَا  اهَف  ٍْتَیب  ِدییْشَت  ُُهبأَد  ُکَی  ْنَم  َو 

ار وا  ع )  ) یلع درک و  یم  اطخ  رمع  هاگره  .تسا  همه  ندرگ  رب  قوط  دـننام  نافلاخم  لیم  مغر  یلع  کش  نودـب  ع )  ) یلع تیـالو 
هیام شدـنزرف  ود  یلع و  نامیالوم  همطاـف و  سپ  .مدـش  یم  كـاله  ًاـمتح  دوبن  یلع  رگا  تفگ : یم  هنافـصنم  وا  دومن ، یم  هاـگآ 

، دربب الاب  هدرک  شیاتـس  حدم و  ار  یتیب  نادـناخ و  هک  دـشاب  نیا  رب  تداع  ار  سکره  .دنتـسه  هودـنا  ماگنه  هب  نم  رورـس  يداش و 
.تسا ص )  ) ربمایپ تیب  لها  حدم  طقف  نم  مارم  تداع و 

اذل .دنریگ  یم  بیع  وا  رب  ار  لوسر  نادناخ  هب  هقالع  قشع و  همه  نیا  نالهاج  دنک  یم  سح  ایوگ  دسر  یم  اجنیا  هب  بیطخ  یتقو 
: دهد یم  باوج  يروف 

ِباع نیرَق  ُْتلِقَع  ْذُم  انَا  اهَف  ًاباع  َتاهیه ! مُّهبُح  ُکَی  ْنِا  َو 

یم هدیلام  كاخ  هب  ناشغامد  یلو  دننک  یم  تفلاخم  هک  یناسک  زا  هیانک  ج 9/267 ) برعلا ، ناسل   ) اه ینیب  فونُا -  سطاعَم : - 1
.دوش
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! ما هدوب  كانبیع  هدیسر ، ملقع  یتقو  زا  نم  هک  دینادب  سپ  دشاب ، بیع  نادناخ  نیا  بح  امش -  نامگ  معز و  هب  رگا - 

ندش هتشک  و  ع )  ) نسح ماما  ندومن  مومسم  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  لتق  هب  دوش ، یم  تیب  لها  ءاثر  لوغشم  بیطخ  دعب  هب  نیا  زا 
یم ریوصت  هب  كانمغ  نینچ  نیا  ار  اروشاع  رصع  ءاسک ، باحصا  مان  ندروآ  اب  سپس  هدرک و  هراشا  ناشطع  بل  اب  ع )  ) نیسح ماما 

: دشک

ِبابُقلا ِّلِظ  یف  َدیزَی  ُلآ  یشطَع َو  ِسمَشلا  ِیف  ٍدمَُّحم  ُتاَنب 

(1) ِباِیث الب  ِءاسِکلا  ُباحْصَا  ٌمایِخ َو  ٍمُْدا  ْنِم  َدیزی  ِلآِال 

ياه همیخ  دـیزی  لآ  يارب  .اه  هبق  هیاس  رد  دـیزی  لآ  یلو  دندیـشروخ  ياـمرگ  رد  هنـشت  هانپرـس و  نودـب  یفطـصم  دـمحم  نارتخد 
.تسا نیمز  يور  هنهرب  نایرع و  تسا _  ناشیا  نیمجنپ  هک  ع )  ) نیسح ینعی  ءاسک _  باحصا  یلو  هدش  هتشارفارب  یمرچ 

: دوش یم  عورش  تیب  نیا  اب  تسابیز و  رایسب  هک  دراد  ع )  ) یلع ترضح  لئاضف  رد  يرگید  یتیب  هدیصق 27  بیطخ 

(2) ِنْسُح ْنِم  ِباحصالا  یف  َقَرَّفَت  ْدَق  ام  ِنَسَحلا  یبَا  يداهلا  یف  َعَّمََجت  ْدََقل 

رگید ترابع  هب  .تسا  هدش  عمج  اجکی  دوب ، هدش  میسقت  باحـصا  نیب  هک  ینـساحم  لئاضف و  مامت  ناگدازآ ، ربهر  یلع  دوجو  رد 
«. يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  »

: دنک یم  وا  ندوب  رهّطم  هب  هراشا  هدورس ، ع )  ) یلع الوم  حدم  رد  بیطخ  مه  زاب  هک  يرگید  یتیب  هدیصق 36  رد  هرخالاب  و 

ِبارِح ًیتَف  ْنِم  ٍباُرت  یبَاَک  ِبارْحِملا  یف  َكاْنیَع  ْتَرَْصبَا  ْلَه 

ِبارحِملا ُهَنیز  ِبارِحلا َو  ُدَسَا  ُهَّنِا  ٍباُرت  یبَا  ُّرَد  ِهِّلل 

(3) ِبالْصَالا ِماحْرَالا َو  ِهَراهَِطب  ْتَرَعْشَا  ّیلَع  يداهلا  ُهَراهَط  َو 

هدمآ و ج 4 ص 397 و 398  ریدغلا ، رد  نآ  تیب  نینچمه 27  .دینیبب  یمزراوخ ص 289  بقانم  رخآ  رد  ار  ینالوط  هدیصق  نیا  - 1
.تسا دوجوم  بوشآرهش  نبا  بقانم »  » یمزراوخ و نیسحلا » لتقم   » رد نآ  زا  یضعب  زین 

ص 291. یمزراوخ ، بقانم  رخآ  - 2

ص 287. یمزراوخ ، بقانم  رخآ  - 3
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رویز و گنج و  نادیم  ریـش  هک  دـهد  شریخ  دـنوادخ  تسا ؟ هدـید  يرواگنج  نادـیم  رد  بارتوبا ، دـننام  ار  یـسک  تنامـشچ  ایآ 
هب ار  وا  هک  تسا  يردام  ردپ و  ِیکاپ  رب  لیلد  ع )  ) یلع ینعی  ربهر ، نیا  ِتسادق  تمـصع و  تراهط و  .تسا  تدابع  بارحم  تنیز 

.دنا هدروآ  دوجو 
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: متفه نرق  نارعاش  - 2-6

هراشا

.میزادرپ یم  نانآ  ياه  هیریهطت  متفه و  نرق  نارعاش  هب  کنیا 

هللااب روصنم  رعاش :

زا بلاـطیبا  نب  ع )  ) یلع ماـما  نب  ع )  ) نسح ماـما  نـب  ...نـب  یلع  نـب  هزمح  نـب  نامیلـس  نـب  هزمح  نـب  هللادـبع  هللااـب ، روـصنم  ماـما 
اب ار  بسن  تفارـش  اذل  .تسا  نینمؤملاریما  نامدود  زا  هدش و  دلوتم  لاس 561  رد  يو  .تسا  متفه  مشش و  نرق  ارعش  نادنمـشناد و 

هظفاح هدوب و  دمآرـس  رعـش  هقف و  رد  .دش  اه  ینمی  ماما  هیدیز  بهذـم  رد  هک  یئاج  ات  هدرک ، عمج  رایـسب ، لئاضف  ناوارف و  شناد 
يرعش باتک  دیوگ  يوار  .تسین  يزیچ  هللااب  روصنم  ماما  هظفاح  لباقم  رد  ظافح ، همه  هظفاح  دنیوگ  هک  يروط  هب  تشاد ، یبیجع 

وا مدیسرپ  یم  هک  يا  هدیـصق  ره  رخآ  طسو و  لوا و  زا  نم  .ما  هدرک  ظفح  اریز  سرپب  یهاوخ  اجک  ره  زا  تفگ  دوب و  وا  تسد  هب 
یف ءایفـصالا  هوفـص  : » دـننام دراد ، تایبدا  ثیدـح و  مالک و  لوصا و  هقف و  تاعوضوم  رد  يرایـسب  ياهباتک  .دـناوخ  یم  رخآ  اـت 

« ناوخالا هفحت  ، » تماما رد  نیمثلا » دـقعلا  « » هیداـبلا هلدـالاب  هیداـهلا  هلاـسرلا   » دـلج راـهچ  نید و  لوصا  رد  یفاـشلا » « » هقفلا لوصا 
لاس رد  وا  تافو  .درب  یم  مان  وا  يارب  باـتک  ینیما 25  همالع  .دنا  هداد  تبسن  وا  هب  مه  يرعـش  ناوید  ...و  هیوبنلا » همکحلا  هقیدح  »

(1) .دشاب یم   614

: هللااب روصنم  ِرعش 

« اهومعرـسپ  » هملک اب  ار  سابع » ینب   » شرعـش رد  .دـشاب  یم  ص )  ) ربمایپ نامدود  زا  دوخ  تیب و  لها  نابحم  زا  هک  هللااب  روصنم  ماما 
هراشا رخآ ، رد  يو  .دنک  یم  نایب  سابع » ینب   » رب ار  ناشیا  يرترب  مالسلا و  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  تاراختفا  هداد و  رارق  بطاخم 

ج 4/83. مالعالا ، دعب ؛ هب  ج 5/397  ریدغلا ، - 1
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.دناد یم  ءاسک » لها   » صوصخم ارنآ  هدرک و  تعجر »  » ینعی هعیش  دیاقع  زا  یکی  هب 

ِمَْلعُملا ِسِرافِلل  ُدَهْشَی  ِریدَغلا  َموی  َّنِا  انِّمَع  یَنب 

 ِ مَظْعَالا اَّوِللِاب  ُهَّصَخ  ْنَم  لوسَّرلا َو  ُیصو  ٌیلَع  انوبَا 

ِمَّدلا ِهِمَْحل و  ْنِم  ُنحن  اهَو  هَیِلا  ٍباِسْتنَاب  ٌهَمْرُح  مَُکل 

ِملسُملا ِهّمَع  یَنب  ُنَحن  مُکَنود َو  ِِهْتِنب  وَنب  ُنَْحن  َو 

یّمَعلا ِیقَّشلا  ِدیزَی  ِلْعِفَک  ْنیرهاّطلا  يرَولا  َهادُه  ُْمْتلَتَق 

ِمَوْدَالَا انِکُلم  نع  ُرَّصَُقی  ِلیاز  ْمَُکل  ٍکلُِمب  ُْمتْرَخَف 

ِمْوَق الا  ِجَْهنَملا  ِکَلْسَملا  یِلا  ٍهَعْجَر  ْنِم  ِْکلُْمِلل  َُّدب  و ال 

(2) ِِملظَی َْمل  َّقَحلا  َبَلَط  ْنَم  ءاسِکلا َو  ِلْهَا   (1) ِّمَّشلا ِرَفَّنلا  یِلا 

هک تسا  ادخ  لوسر  ّیصو  ع )  ) یلع ام  ردپ  .تسا  یبوخ  لیلد  دهاش و  هاگآ  ناسنا  يارب  ریدغ  زور  هک  دینادب  ام ! ياهومعرسپ  يا 
هک تسا  رتالاب  ام  مارتحا  سپ  تسا ، ص )  ) ربمایپ هب  باستنا  رطاخ  هب  اهنت  دیراد  مارتحا  امـش  رگا.دشاب  یم  گرزب » مچرپ   » بحاص

تخبدـب دـیزی  دـننام  مه  امـش  .امـش  هن  میتسه  وا  نامیا  اـب  يومعرـسپ  وا و  رتخد  نادـنزرف  هک  میئاـم  .میتسه  وا  نوخ  تشوگ و  زا 
یم رخف  ناتریذپ  لاوز  ِتنطلـس  هب  امـش  .دیتشک  دندوب ، مدرم  ناگدننک  تیاده  هکار  ص )  ) ربمایپ رهطم  كاپ و  نادـنزرف  لدروک ،

ینعی دسر  یم  راد  قح  هب  قح  هک  تسه  تنطلـس  نیا  يارب  یتعجر  ًاملـسم  اریز  دسر ، یمن  ام  رادیاپ  تنطلـس  هب  هاگچیه  هک  دـینک 
متـس دشاب ، قح  لابند  هک  یـسک  و  دوش ، یم  ءاسک  باحـصا  ینعی  دنلبرـس    ِ ماقمالاو هربخ  دارفا  نآ  ِبیـصن  تلود  تموکح و  نیا 

.تسا هدرکن 

يادـتبا رد  يو  هک  هدرک  هضراعم  یـسابع  هفیلخ  رعاش و  زتعم ، نبا  هیمیم »  » هدیـصق اب  دیـصق ، نیا  رد  رعاـش  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
يا ام ، ياهومعرسپ  : » دیوگ یم  نینچ  شرعش 

ج 7/205 و 206) برعلا ، ناسل   ) تزع اب  دنلبرس و  صخش  .سفن  فرش  ولع و  تعفر و  زا  هیانک  َمَشَا : .ددشربخ  ٌّمَش : - 1
ج 5/396. ریدغلا ، - 2
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امـش هک  تسا  تسرد  .میراد  یتاراختفا  امـش  مه  اـم و  مه  .دـیهن  مدـق  راوتـسا  هار  رب  دـیرادب و  تسود  ار  اـم  دـییایب و  مشاـه ، ینب 
ینب يرترب  هدیصق ، نیا  رد  هللااب  روصنم  نسحلاوبا  اما  میتسه » وا  نامیااب  ياهومعرـسپ  مه  ام  یلو  دیتسه  ص )  ) ربمایپ رتخد  نادنزرف 

.تسا هدرک  تباث  ار  مشاه 
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یعفاش هحلط  نبا  رعاش :

زور وا  تدالو  .دـشاب  یم   (1) نیدلا لامک  هب  بقلم  یعفاش  ینیبیـصن  يوَدَع  یـشرق  نسح  نب  دـمحم  نب  هحلط  نب  دـمحم  ملاسوبا 
ای یبیـصن  يرمع و  ار  وا  ور  نـیمه  زا  .تـسا  هدـش  عـقاو   (5) نیَبیـصن رد   (4) نیّیرمع اـی   (3) هّیرَمُع هـیرق  رد  لاـس 582   (2) اروشاع
 ، (7) هدوب باطخ  نب  رمع  هب  شباستنا  يرمع »  » هب وا  ندش  بوسنم  لیلد  هک  دنا  هتـشادنپ  هابتـشا  هب  یـضعب  .دنا  هدـیمان   (6) ینیبیصن

(8) .تسا هدش  دلوتم  هیرمع  رد  يو  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  تسین ، نینچ  یلو 

(10) هدش هتسجرب  رما ، نیا  رد  هدوب و  لوغـشم  ثیداحا  لقن  هب  قشمد  بلح و  رد  (9) و  هدرک ثیدح  عامتسا  روباشین  رد  هحلط  نبا 
(13) و رـصم هب  راب  نیدـنچ  (12) و  هتفر ناـسارخ  هب  ملع  لیـصحت  يارب   (11) .تسا هدـیزگ  ینکـس  هینیما  هسردـم  رد  قشمد  رد  و 

.تسا هدرک  رفس   (14) هرهاق

بهذم یتفم  (16) و  بلح رد  قشمد  بیطخ  سپـس  (15) و  هدـش لوصا  بهذـم و  ملع  هب  ملاع  لـماک و  یفراـع  هیقف و  يدرم  يو 
یصخش .تسا  هتشگ  یعفاش 

هرامش 1200. يوَنسَا ، هیعفاشلا  تاقبط  - 1
ج 5/753. ریبکلا ، یفقملا  - 2

ات 660 ص 134. لاس 651  تایفو  یبهذ ، مالسا  خیرات  ج 2/121 ؛ هبهش ، نبا  هیعفاشلا  تاقبط  - 3
ج 5/753. ریبکلا ، یفقملا  - 4

( . ج 5/288 نادلبلا ، مجعم   ) هدوب ماش  هب  لصوم  زا  اه  هلفاق  هداج  رد  هریزج  دالب  رد  يدابآ  ِرهش  - 5
( . ج 5/288 نادلبلا ، مجعم   ) تسا هدش  یشان  رهش  مان  ندوب  فرصنمریغ  ای  ندوب  فرصنم  زا  فالتخا  نیا  - 6

ج 2/121. هبهَش ، نبا  هیعفاشلا  تاقبط  - 7
ج 5/754. ریبکلا ، یفقملا  - 8

ءابهَشلا ج 6/406. بلح  ءاملع  یف  ءالبنلا  مالعا  - 9
ج 8/83. یکبُس ، هیعفاشلا  تاقبط  - 10

هرامش 1200. يوَنسَا ، هیعفاشلا  تاقبط  - 11
.134/ هطوبرم دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  - 12

ج 5/753. ریبکلا ، یفقملا  - 13
ج 1/486. كولملا ، لودلا و  هفرعمل  كولسلا  - 14

218؛ ج 13 / هیاهنلا ، هیادـبلا و  ج 4/99 ؛ نانجلا ، هآرم  ج 3/176 ؛ تاـیفولاب ، یغاولا  /134 ؛ هطوبرم دلج  یبهذ ، مالـسا  خیرات  - 15
ج 2/121. هبهَش ، نبا  هیعفاشلا  تاقبط 

ج 1/486. كولملا ، لودلا و  هفرعمل  كولسلا  ج 1/94 ؛ نامجلادقِع ، - 16
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فورح و ملع  هب  هلمج ، زا   (3) .تسا هتشاد  رحبت  يرایسب  نونف  رد  (2) و  هدوب عامسلاریثک  حلاص و  (1) و  تمشح تلالج و  بحاص 
وا هب  فورحلا » هرئاد   » مان هب  هنیمز  نیا  رد  ار  یباـتک  یتح  (4) و  هدرک یم  مه  یبیغ  مولع  جارختـسا  ياعدا  هدوب و  هاگآ  مه  تاقوا 

(6) .دنا هتخات  وا  هب  ًادیدش  یضعب  لیلد ، نیمه  هب  ،(5) و  دنا هداد  تبسن 

اب رعـش  تیب  ود  يا  هدنناوخ  مدید  باوخ  رد  دیوگ  يوار  : » دنک یم  لقن  نینچ  نیا  یعفای  هک  تسا  یناتـساد  وا ، ملع  نیا  رب  دـهاش 
یم دورو  ِنذا  هداتـسیا و  وا  هناخ  ِرد  رب  ناطلـس  مدید  متفر و  یعفاش  هحلط  نبا  هناخ  هب  حبـص  .دـناوخ  ...هحلط  نبای  كُّرَد  هللا  علطم :

: تفگ .مدرک  لقن  هحلط  نبا  يارب  ار  هتـشذگ  بش  باوخ  يارجام  سپـس  .تفر  ناطلـس  ات  متـسشن  هدش  لخاد  وا  اب  مه  نم  .دـبلط 
.دش مه  نینچ  و  مریم ، یم  رگید  زور  هدزای  ات  نم  دشاب  تسرد  وت  باوخ  رگا 

(7) «. تسا هدرک  یتشادرب  نینچ  رعش  رد  فورح  دادعت  زا  دیاش  دراد و  فورح  هب  وا  ملع  رب  تلالد  هیضق  نیا 

هتساوخ رذع  وا  یلو  تشون  وا  مان  هب  ار  ترازو  ِمکح  رصان ، ِکلَم  قشمد ، رد  لاس 648  رد  هک  تسا  نآ  وا  یگدنز  مهم  تاکن  زا 
(8) .تفریذپن

تـسد ...و  بوـکرم  کـلم و  زا  معا  دوـخ  یئاراد  همه  زا  سپـس  دوـب و  ریزو   (10) زور ود  اـی   (9) زور کی  اهنت  عبانم ، لـقن  هب  اـنب 
يرود مدرم  زا  و  هدومن ، نت  رب  هبنپ  زا  یسابل  هدیشک 

ج 5/753. ریبکلا ، یفقملا  ج 3/176 ؛ تایفولاب ، یفاولا  ج 3/269 ؛ ربعلا ، - 1
ج 4/406. ءالبنلا ، مالعا  ج 4/99 ؛ نانجلا ، هآرم  ج 3/176 ؛ تایفولاب ، یفاولا  - 2

ج 1/94. نامجلادقع ، - 3
ج 23/293. ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4

ج 2/121. هبهَش ، نبا  هیعفاشلا  تاقبط  ج 3/176 ؛ تایفولاب ، یفاولا  ج 23/293 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 5
ج 3/269. ربعلا ، - 6

.134/ هطوبرم دلج  شمالسا ، خیرات  رد  یبهذ  - 7
ج 4/99. نانجلا ، هآرم  - 8

ج 3/176. تایفولاب ، یفاولا  ج 23/293 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 9
ج 5/735. ریبکلا ، یفقملا  - 10
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بناـج زا  يدـییأت  ترازو ، زا  ار  وا  عاـنتما   (1) .دـشن عـلطم  وا  لـحم  زا  یـسک  رگید  هک  تفر  یئاـج  هب  هدرک  هشیپ  دـهز  و  دـیزگ ،
بـش ماـگنه  يو  دومن ، لوحم  هحلط  نیا  هب  ار  ترازو  رـصان  کـلم  هک  يزور  ناـمه  هک  هدـش  لـقن  اریز   (2)، دنا هدرمش  دنوادخ 

ْمُهَِنتْفَِنل اینُّدـلا  ِهویِحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوزَا  ِِهب  انعِّتََم  ام  یِلا  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال  ، . دـمحم اـی  تفگ : وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  شردـپ 
(3) ...هیف

(4) .دش ادج  ناطلس  زا  دیشوپ و  دهز  سابل  هدرک  دازآ  ار  شمالغ  دش  رادیب  هک  حبص 

باتک رگید  .دـش  رکذ  هک  فورح  ملع  رد  یباـتک  هفاـضا  هب   (5) هدـمآ نآ  رد  زیچ  همه  هک  تسا  دـیرفلا » دـقعلا   » باتک وا  راثآ  زا 
رد هـک  تـسا  لوـسرلا » لآ  بقاـنم  یف  لوؤُـسلا  بلاـطم   » باـتک وا  رثا  نـیرت  فورعم  یلو   (6)« مظعـالا هللا  مسا  یف  مظنملا  رّدـلا  »

.تسا باتک  نیمه  زا  دروآ  میهاوخ  هک  يا  هیریهطت  ،(7) و  دشاب یم  هناگ  هدزاود  همئا  بقانم  صوصخ 

(10) .تفر ایند  زا  یگلاس  زا 70  شیب  ِنس  رد  لاس 652(9)  بجر  رد   (8) بلح رد  یعفاش  هحلط  نبا  ماجنارس 

هدومن تبث  دوخ  بتک  رد  ار  يو  مان  دنا ، هتـشون  یعفاش  ياملع  ِتاقبط  هک  یناسک  همه  تسین و  یکـش  وا  ندوب  بهذم  یعفاش  رد 
باتک رد  تیب  لها  بقانم  رکذ  .دنا 

ج یکبس ، هیعفاشلا  تاقبط  ج 3/176 ؛ تایفولاب ، یفاولا  ج 23/293 ؛ ءالبنلا ، مالعا  ریس  /134 ؛ هطوبرم دلج  یبهذ ، مالسا  خیرات  - 1
ج ءالبنلا ، مـالعا  .هبهـش ج 2/121 ؛ نبا  هیعفاـشلا  تاـقبط  هرامـش 1200 ؛ يونـسا  هیعفاشلا  تاقبط  ج 4/99 ؛ ناــنجلا ، هآرم  8/63 ؛

.4/406
ج 13/218. هیاهنلا ، هیادبلا و  - 2

هیآ 131. هط  هروس  - 3
ج 5/754. ریبکلا ، یفقملا  - 4

( . ج 5/414 ریدغلا ،  » هدرک تبث  دیعسلا :» کلملل  دیرفلا  دقعلا   » ار باتک  مان  ینیما  همالع  ج 4/406 ؛ ءالبنلا ، مالعا  - 5
ج 4/406. ءالبنلا ، مالعا  - 6

ص 481. هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  - 7
ج 4/99. نانجلا ، هارم  ج 1/94 ؛ نامجلادقع ، - 8

ج 5/754. ریبکلا ، یفقملا  ج 4/406 ؛ ءالبنلا ، مالعا  - 9
ج 4/99. نانجلا ، هارم  ج 3/176 ؛ تایفولاب ، یفاولا  ج 3/269 ؛ ربعلا ، - 10
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وا هب  مهدراـهچ ، نرق  رد  یبلح  خاـبط  دـمحم  نیرخأـتم ، نیمدـقتم و  همه  فـالخرب  هک  دراد  دومن  يردـقب  وا  ...لوؤسلا » بلاـطم  »
لالخ زا  ...تسا و  لوسرلا  لآ  بقاـنم  یف  لوؤسلا  بلاـطم  هحلط ، نبا  ياـهباتک  زا  : » دـسیون یم  هک  اـجنآ  دـهد ! یم  عیـشت  تبـسن 

(1) «! دشاب یم  هعیش  زا  فنصم  هک  دوش  یم  مولعم  شمالک 

: یعفاش هحلط  نبا  ِرعش 

هیآ لوزن  نأـش  رد  ثیدـح  دـنچ  ندروآ  زا  دـعب  لوسرلا » لآ  بقاـنم  یف  لوؤـسلا  بلاـطم   » شفورعم باـتک  رد  یعفاـش  هحلط  نبا 
: دیوگ یم   (2) ریهطت

ِِحلاّصلا ِلَمَعلا  يدُهلا َو  يِوَذ  ابَعلا  ِلْهَا  ِهَسْمَخلِاب  ِّبَر  ای 

ِحبار ٍرَْجتَم  وذ  ُمُهالاو  ْنَم  ٍهاَجن َو  ُنْفُس  ُمُه  ْنَم  َو 

(4) ِِحفّاللا یََظل  ِّرَح  ْنِم  ُمَلْسَا  یسَع  یبونُذْرِفْغا  ینِزُْخت َو  (3) ال  ِحِضافلا َِفقوَملا  یف  يرَولا  َماق  اذا  ٍقْدِص  ُدَعْقَم  ْمَُهل  ْنَم  َو 

(5) ِحِدافلا َِیْبنَذ  ْنَع  ًازُواَجت  ْمَُهل  یّبُِحب  وجْرَا  یِننَّاَف 

(6) ِِحلاّطلا ِِبنْذُملا  ِلاؤُس  َحُْجن  ًایِجار  ْمِهب  ُْتلَّسََوت  ْدَق  و 

ار ناشیا  سک  ره  هکیئاهنآ  دنرـشب ، تاجن  ياهیتشک  حـلاص و  لمع  تیادـه و  نابحاص  هک  ءاـسک  لـها  نت  جـنپ  قح  هب  ادـنوادخ ،
ینئمطم هاـگیاج  ناـشیا  دنتـسیا  یم  یئاوسر  تحیـضف و  عضوم  رد  مدرم  هک  یماـگنه  اریز  هدرک ، دوس  تراـجت  رد  درادـب  تسود 

ياه هلعش  زا  هک  دشاب  شخبب ، ار  مناهانگ  نکن و  راوخ  ارم  نانآ ، قح  هب  ایادخ  دنراد ،

ءابهَشلا ج 4/406. بلح  خیرات  یف  ءالبنلا  مالعا  شباتک  رد  يافوتم 1370 ، یبلح  خابط  دمحم  - 1
ج 5/417. ریدغلا ، ج 2/512 ؛ قحلا ، قاقحا  ج 1/37 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  - 2

( . ج 1/347 يرهوج ، حاحص   ) هَنِواسَم َفَشَک  ُهَحَضَف : هدننکاوسر -  - 3
( . ج 1/354 يرهوج ، حاحص   ) ُهَقَرْحَا ُهَحََفل : هدننازوس -  - 4

( . يرهوج ج 1/346 حاحص   ) ُهَلَْقثَا نیّدلا : ُهَحَدَف  نیگنس -  - 5
( . يرهوج ج 1/345 حاحص   ) حالصلا ّدض  حالَط  حلاص -  دض  - 6
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یم نت  جنپ  نیا  هب  لسوتم  نم  .يرذـگرد  نم  میظع  ناهانگ  زا  مراودـیما  نانآ  بح  رطاخ  هب  نم  اریز  منامب ، ملاس  شتآ  هدـننازوس 
.مراد راکهنگ  سفن  يارب  تاجن  دیما  موش و 

هدومن و بازحا  هروس  رد  تیب  لها  ِصاخ  تلیـضف  نیا  هب  هراشا  مه  شیوخ  هیریدغ  رد  روبزم ، هیریهطت  رب  هوالع  یعفاش  هحلط  نبا 
: دیوگ یم  نینچ 

ُهّللا ُهَّصَخ  يدُهلِاب  ٍماِما  ِحْدَِمب  َْتلَزَّنَت  ٍیْحَو  ِتایآ  ْعِمَتْسا  ْغِصَا َو 

ُهایازَم َضَعب  ُهالوَا  اهلاْزنِِاب  یّتلا  ُهَلَهابُملا  َنارْمِع  ِلآ  یفَف 

(1) ...ُهاّکَزَف هیلع  یْنثَا  اِهب  ٌدوهُش  یتَا  لَه  ُمیرحت  ٌمیماح و  ُبازْحَا و  َو 

رد هلهابم  هیآ  دننام  .تسا  هداد  صاصتخا  مدرم  تیاده  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  هدش  لزان  یماما  حدم  رد  هک  یتایآ  هب  رادـب  شوگ 
نبا نینچمه  .وا  یکاپ  رب  دنتـسه  يدـهاش  همه  هک  یتا  له  میرحت و  هروس  تایآ  بازحا و  هروس  رد  ریهطت  هیآ  نارمع و  لآ  هروس 

: دیوگ یم  هداد  رارق  باتع  دروم  تدش  هب  ار  اهنآ  هدورس ، مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  هب  باطخ  هک  يرعش  رد  هحلط 

ُلیبَس ِباوَجلا  ِكَْرت  یلا  َْسَیل  َو  ُمِْهیَلَع ؟ َباوجلا  َنوّدَُرت  اذام 

ُلیقَث ُهوُمْتثَدْحَا  يّذلا  ُرْزِو  ْمِِهْلتَِقب َو  ْمِهیَنب  یف  ْمُهوُمتْؤُس  ْدَق  و 

ُلیقُم ِمیحَجلا  َران  َُهل  َّنِاَف  ُهُمیصَخ  ُلوسّرلا  ِرْشَحلا  یف  َناک  ْنَم  َو 

(2) ...ُلیفَک ِهاجَّنلِاب  ْمُهادُه  ُجْهَن  ُُهلْهَا َو  َّیبَّنلا َو  ُلآ  ْمُهَّنِاَف 

هک يزور  رد  دـیراد  ناشیا  يارب  یباوج  هچ  دـیدرک ) ملظ  مهیلع  هللا  مالـس  یلع  ارهز و  همطاف  ربمایپ و  ناـتماما و  هب  هکیناـسک  يا  )
هب ياو  .دیدش  بکترم  ینیگنس  هانگ  دیدرک و  دب  نانآ  هب  ناشنادنزرف  لتق  اب  امش  هکنآ  لاح  و  دش ؟ اهر  نداد  باوج  زا  ناوت  یمن 

وا هاگیاج  ًانئمطم  دنک و  تموصخ  وا  اب  ص )  ) ربمایپ رشح ، زور  رد  هک  یسک  لاح 

ج 5/413. ریدغلا ، ج 1/99 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  - 1
ج 5/417. ریدغلا ، ج 2/81 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ج 2/234 ؛ همغلا ، فشک  - 2
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.تسا تاجن  نماض  ناشیا ، تیاده  هار  دنتسه و  ربمایپ  لها  ربمایپ و  لآ  ناشیا  .تسا  منهج 

.تسین ابع  لها  نت  جنپ  زج  یسک  ربمایپ  لآ  هک  هدرک  حیرصت  فلتخم  نیوانع  هب  هحلط  نبا  تسا  حضاو  هچنانچ 
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دیدحلا یبا  نبا  رعاش :

، بتاک بیدا ، دیدحلا » یبا  نبا   » هب فورعم  یلزتعم ، ینئادم  دـیدحلاوبا  نب  دـمحم  نب  هللا  هبه  نب  دـیمحلادبع  دـماحوبا  نیدـلاّزع ،
ملع عاونا  همه  رد  هتخادرپ و  موـلع  بسک  هب  دـش و  دـلوتم  لاس 576  رد  نئادم  رد  وا  .تسا  یـسابع  رـصع  روهـشم  رعاش  خروم و 

و دروآ ، يور  لازتعا  بهذم  هب  یمالک  بهاذـم  نیب  زا  .دـش  تفالخ  هاگرد  نابتاک  زا  اجنآ  رد  تفر و  دادـغب  هب  .درک  ادـیپ  یتسد 
رایـسب مه  رعـش  یملع ، بتارم  بسک  یتلود و  بصاـنم  رد  لاغتـشا  رب  هوـالع  .تسا  مولعم  حوضو  هب  شراعـشا  زا  وا  ِندوب  یلزتعم 
تمکح ءاثر و  حدم و  زا  معا  يرعش  ضارغا  همه  رد  .تفای  تسد  ناشیا  زیاوج  هب  نایسابع  حدم  ببس  هب  اهراب  تفگ و  یم  بوخ 

رد ناسحلا » ُّيرقبعلا  « » تایرصنتسم « » رئاسلا لثملا  یلع  رئادلا  کلفلا   » دننام تسا  رایـسب  وا  راثآ  .تسا  هتفگ  رعـش  لزغ  فصو و  و 
رایسب تایولع » عبـس   » دئاصق زین  دلج و  رد 20  شا  هغالبلا  جهن  حرـش  وا  راثآ  نیب  زا  اما  رعـش .» ناوید  « » نیـضقنلا تادایز  ، » تایبدا

.دشاب یم  روهشم 

(1) .دش عقاو  دادغب  رد  ای 656  لاس 655  رد  وا  تافو 

: دیدحلا یبا  نبا  ِرعش 

هدیسر ترهش  جوا  هب  حودمم ، فرش  ببـس  هب  هک  دراد  ع )  ) نینمؤملاریما حدم  رد  يا  هناگتفه  دئاصق  دیدحلا  یبا  نبا  هک  میتسناد 
نینمؤملاریما فاصوا  و  ع )  ) یلع حدم  لمج ، هعقاو  ص ، )  ) ربمایپ فصو  هکم ، حتف  ربیخ ، حتف  رکذ  رد  بیترت  هب  دئاصق  نیا  .تسا 

مهتم دراوم  یضعب  رد  هک  يروط  هب  هدیشک ، مظن  هب  هجو  نیرتهب  هب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  لئاضف  ییابیز  هب  یلزتعم  رعاش  .دشاب  یم 
هک ربمایپ ، تیب  لها  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ندوب  رهطم  كاپ و  هب  يدراوم  رد  يو  .تسا  هدش  ولغ  هب 

.تسا هدمآ  وا  لاح  حرش  لیصفت  هب  شا  هغالبلا  جهن  حرش  همدقم  ج 2/66 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  ج 3/289 ؛ مالعالا ، - 1
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رد دـیدحلا  یبا  نبا  .دـیامن  یم  حیرـصت  لـیئربج  ندـمآ  ءاـسک و  هصق  هب  دروـم  کـی  رد  هدرک ، هراـشا  تسا ، ریهطت  هیآ  دروآ  هر 
سپس دوش و  یم  رکذتم  ار  شترضح  لئاضف  زا  يرایسب  هدرک و  نانمؤمریما  هب  باطخ  ادتبا  شا ، هناگ  تفه  دیاصق  زا  مود  هدیـصق 

: دروآ یم  نینچ  نیا  ار  ابع  تلیضف 

ارَخَُؤم اهیف  َّمَا  ٍهالَص  ْنَع  ِهَءاَرب َو ال  َهادغ  ًالوْزعَم  َناک  َو ال 

ارهْزَا َضَْیبَا  ُصْرُقلا  ِّدُر  ُصرُقلا  َُهل  یضَْتقاَف  ََرثآ  ِصْرُْقلِاب  ًيدُه  ُماِما 

(2) ارَثْکَاَف ُلوذَعلا  هیف  ینَمال  ْنِا  َُهل َو  یتَحدِم  یف  َرْمُعلا  َّنَذِْفنَتْسََال   (1) ارَفلا ِِبناج  یف  ِدیِّصلا  ُّلُک  َلیق  اهل  ٍهَءابع  َتحت  ُلیربج  ُهُمِحا  ُزی 

نان ياه  صرق  هک  تسا  يرگتیاده  ماما  وا  زین  و  دشن ، لوزعم  تیرومأم  نیا  زا  تئارب ، هروس  مالعا  زور  حبص  هک  تسا  یسک  یلع 
ریز رد  هک  ماگنه  نآ  هک  تسا  یسک  وا  .تشگزاب  دوخ  ياج  هب  وا  زامن  يارب  دیشروخ  صرق  ور  نیا  زا  درک و  راثیا  ادخ  هار  رد  ار 
عمج وا  رد  اه  یبوخ  همه  هک  تسا  یـسک  وا  دنـشاب ، ناشیا  بحاصم  هک  تساوخ  دـمآ و  ناـنآ  يوس  هب  لـیئربج  دـندوب  عمج  اـبع 

.دوش رتشیب  ناگدننک  شنزرس  تمالم  زور  هب  زور  رگا  یتح  منک  یم  فرصم  ع )  ) یلع حدم  رد  ار  مرمع  مامت  نم  .هدش 

زیچ کی  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  یماگنه  تسا و  برع  ياه  لثملا  برض  زا  ءارَفلا  فوَج  یف  دیصلا  ُلک  .یـشحو  رامح  أرف : - 1
( . ج 10/206 برعلا ، ناسل   ) .تسا کچوک  یشحو  رامح  هب  تبسن  يدیص  ره  ایوگ  دشاب  رتالاب  هیقب  زا 

ص 108. دیدحلا ، یبا  نبا  تایولع  عبس  حرش  يدسا و  تیمک  زا  تایمشاهلا  دئاصق  حرش  یف  هراتخملا  هضورلا  - 2
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ینمی هللااب  روصنم  رعاش :

یکی نمی و  رد  هیدیز  نایاوشیپ  زا  يو  .تسا  متفه  نرق  ءارعش  زا  ینمی  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسح  هللااب ، روصنم  دمحم  وبا 
رد دنمـشزرا  يا  هدیـصق  هزوجرا و  هللااب  روصنم  .دراد  ترهـش  زین  لدج  هرظانم و  رد  تسا و  بدا  رعـش و  ثیدح و  ملع  ناگرزب  زا 
رد وا  رحبت  رگناـیامن  دوش  یم  ضوـع  شا  هیفاـق  تیب  ود  ره  رد  هک  هزوـجرا  نیا  .تسا  تیب  لماش 708  هک  دراد  تیب  لها  تیـالو 

تیـصخش رگنایب  دوخ  هک  هتـشون ، نیقیلاراونا »  » مانب یمیخـض  گرزب و  باتک  هدیـصق ، نیمه  حرـش  رد  يو  .تسا  يرعاـش  رعش و 
نرق رد  هکنیا  رکذ ، هب  مزال   ) (1) .تسا هتفر  ایند  زا  لاس 670  مرحم  رد  هدش و  دلوتم  لاس 596  رد  هللااب  روصنم  .تسا  رعاـش  یملع 

رتدوز لاس  دودح 50  هدوب و  ع )  ) یلع ناگداون  زا  هزمح ، نب  هللادـبع  هللاابروصنم  ماما  یلوا ، هک  دنتـسه  بقل  نیا  اب  رعاش  ود  متفه 
( . تشذگ وا  لاح  حرش  هتفر و  ایند  زا  رعاش  نیا  زا 

لئاضف یف  نیقیلاراونا   » اهنآ نیرت  فورعم  هک  دراد  یفیناصت  .تساه  يدـیز  ماما  قحلا » یلا  يداه   » لـسن زا  هللااـب  روصنم  دـمحموبا 
(2) .تفر نآ  زا  يرکذ  هک  تسا  نینمؤملاریما »

: ینمی ِرعش 

هدرک جاجتحا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ  رب  ییاـبیز  هب  هدروآ ، ارنآ  تیب  ینیما 124  همالع  هک  شلّوطم  هدیـصق  رد  هللااب  روصنم 
: دنک یم  یتحاران  راهظا  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دعب  عیاقو  زا  و 

ُهَماعِزلا ِهّللا َو  ِلوسَر  َدَْعب  ُهَمامِالا  ُهل  ْنَّمَع  یِلئاس  ای 

ْعِطَْقنَی ٍنْزُح  ٍَثب َو  ْنِم  َداکَی  ْعِدَْصنُم  ٍداُؤف  ْنَع  یتاثَفَن  ْذُخ 

ْعِمَتْجُملا َنیِملْسُملا  َلْمَش  ْتَّقَش  ْعِسَّتُم  ِّیبَّنلا  َدَْعب  ٍثِداِحل 

ج 5/423. ریدغلا ، - 1
ج 1/581. نیفلؤملا ، مجعم  ج 2/215 ؛ مالعالا ، - 2
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ّیلَع ِهَّمَع  ِْنبِال  ِلْضَف  ِْریَغ  ْنِم  ِلَسْرُملا  ِّیبَّنلا  ِدَْعب  ْنِم  ُْرمَالَا 

ّیلولا ّوُدَعلا َو  یَلَع  ُُهُمْکُح  ّیلَعلا َو  ِدْرَفلا  ِدِحاولا  ُّصَنب  َناک 

نأش رد  هلزان  تایآ  رایـسب و  ملع  و  ص )  ) ربمایپ اب  يردارب  هبعک و  رد  تدالو  بسن و  فرـش  رظن  زا  ار  نینمؤملاریما  لـئاضف  سپس 
: دنک یم  ءاسک  باحصا  هب  هراشا  نمض  رد  هدرک ، نایب  ترضح 

ِءاسِکلا ِیف  ِهَسْمَخلا  ُهَسِماخ  ِءاسِّنلا  ُهدَّیَس  ُهُجوز  َو 

ِءایلَعلا ِهِذهَک  ْمَُهل  ْلَهَف  ِءامَسلا  ِیف  ُقیّدَّصلا  اَهَحَْکنَا 

ادِّنلا موَی  یِلا  َقَحلا  ُهَِّمئَا  يدُهلا  ُلْهَا  امَِهلْسَن  یف  َّصُخ  َو 

ِناّنَملا ِهَّبَر  َنَع  ٍدَمْحَا  ْنَع  ِنایَبلا  یف  َءاج  ْدَق  امک  هیف 

هَعاّطلا َنیدَتْرُملا  ِءاسِکلا  ُلْهَا  هَعامَجلا  یف  ِریهّطَتلا  ُهَیآ  َو 

(1) ِرْخَفلا ُلْهَا  ِتاماقَملا َو  ُلهَا  ِرهُّطلا  ِتیب  ُلْهَا  ًاسانُا  مَعَن ،

ءاسک باحـصا  زا  رفن  نیمجنپ  هک  ناـمه  دراد ، ناـیملاع  ناـنز  هدیـس  نوچ  يرـسمه  هک  تسا  نیا  ع )  ) یلع ياـه  تفارـش  زا  یکی 
ات رگتیادـه  قح و  هب  ناماما  .تسین  يراختفا  نینچ  سکچیه  يارب  دوب و  هدـش  هتـسب  اه  نامـسآ  رد  قیدـص ، یلع  اب  جاودزا  .تسا 
وا نأش  رد  ار  يرایـسب  تایآ  ادخ  يوس  زا  ص )  ) ربمایپ هکنیا  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  رگید  .دوب  دنهاوخ  ودـنآ  لسن  زا  تمایق ، زور 

.دنشاب یم  راختفا  ماقم و  لها  هک  دنتسه  رهطم  كاپ و  تیب  لها  ناشیا  يرآ ، .ریهطت  هیآ  لثم  درک  ررقم 

ات 422. ج 5/418  ریدغلا ، - 1
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یّلِح نیدلا  سمش  رعاش :

تـسایر ِیـسرک  رب  يو  .تسا  بدا  ملع و  ناگرزب  هقف و  باطقا  زا  يدسا  یّلِح  دـمحم  نب  حاشو  نب  ظوفحم  نیدـلا  سمـش  خـیش 
هدرک تیاور  یلح  ققحم  خیش  زا  .دوب  تاعجارم  يواعد و  رد  اهنآ  هانپ  تالکـشم و  لح  رد  مدرم  عجرم  هدز و  هیکت  يوتف  ینید و 

هچنانچ هدوب و  هدنز  لاس 680  رد  هک  تسا  ملسم  یلو  تسین  صخشم  وا  تافو  تدالو و  خیرات  .تسا  هتشاد  ینادرگاش  زین  دوخ  و 
.دنا هدز  نیمخت  دودح 690  ار  وا  تافو  اذل  هدرک و  تیاور  یفوتم 667 )  ) یلح ققحم  نیدلا  مجن  خیش  زا  دش ، رکذ 

هدوب یضاق  هلح  رد  زین  شرسپ  .تسادیوه  دنا  هدورس  شا  هرابرد  وا ، زا  دعب  رصاعم و  ءاملع  هک  ییاه  هیثرم  زا  وا  تمظع  تلالج و 
.دننک یم  یگدنز  يا  هتسیاش  ناملاع  قارع  هیروس و  رد  زین  نونکا  مه  ظوفحم » لآ   » زا و 

: یّلِح نیدلا  سمش  ِرعش 

، همئا ندوب  رهطم  كاپ و  هب  هراشا  نمـض  هدروآ ، متفه  نرق  ياه  هیریدغ  رد  ینیما  همالع  هک  يا  هدیـصق  رد  ظوفحم  نیدلا  سمش 
نارهطم هلالس  زا  يداهن  كاپ  و  رهاط ، زین  ار  ترضح  نآ  هدیسر و  جع  نامزلا  بحاص  يدهم  بیاغ  ماما  هب  ات  درمـش  یمرب  ار  همه 

: درامش یم 

ُءاْعنَص َُهلاثِم  ُدیُجْتتَْسَیل   ٍ جَّبَدُم َّلُک  َضْرَالا  ُعیبَّرلا  اَسَک  َو 

ُءابکن هِّیِرطَع  َُهباْوثَا  ْتَخَّمَضَف  ِضایّرلا  یَلَع  ُمیسَّنلا  يَرَس  َو 

ُءارَعُّشلا ُرَّطَعَتَت  ِهِمْظَِنبَف  هاجِّنلا  ِنُفُس  ٍدّمحم  ِلآ  ِحیدَمَک 

ُءابَجُّنلا ُهَداّسلا  َنودِجاّسلا  َنُوعِکاّرلا  َنورهاّطلا  َنوبّیَّطلا 

ُءاضْوَض ْتََدب  اذا  ُّیِعَذوَّللا  ُّیمِشاهلا  ُّیِحَْطبَالا  ُِّیلَع  ْمُْهنِم 

ُءانبَالا َُهل  ْتَرُهَط  ْدَق  َكاذک  ِِهئابآ َو  ْنِم  ُبالْصَالا  َُهل  ْتَرُهَط 

ُءانَث ٌِحئادَم َو  ِهیف  ُرْکِّذلا  َو  ِهِحْدَِمب ؟ َنوفِصاولا  ُطیُحی  ْلَهَفَا 

ُءارهَّزلا اَهُمِْسا  ْمُِکلاذ  ْلَجَالَِف  اهُراونَا  ْتَرَهْزَا  ْدَق  ٍهَجوَز  وذ 
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ُءامَدُقلا َفَّرُش  َنورِّخاَتُملا َو  اَِهب  ْتَداس  اهِْدلُو  ْنِم  ٌهَِّمئَا  َو 

ُءاِول ِءاهَْبلا  َنِم  ِْنیَِقفاخلا  یف  َُهل  ْنَم  َنیِرهاّطلا َو  ُْنب  ُرِهاّطلا  َو 

ُءاّشلا َّنُّهَْبئِذ  َبِحاُصی  یّتَح  اهِداسَف  َدَعب  َنیضَرَالا  ُِحلُْصی  ْنَم 

ُءاوْهَالا ُمُکیف  یّنِم  ُبیطَت  ُمُکاوْهَا َو  ٍدِّمَُحم  َّمَع  َْنباَی  اَنَا 

(1) ُءاوَس يدَّل  ْمُهَّنِا  َنیلاقلا  ُنَعلَا  َکیف َو  َنیلاّنلا  ُرِّفَُکا  َو 

.دسر یم  ماشم  هب  نآ  زا  رطع  يوب  دزو و  یم  اهغاب  رب  نآ  يازفا  حور  میسن  .درادن  اتمه  ییابیز  رد  هک  هدناشوپ  ار  نیمز  نانچ  راهب 
ع)  ) دمحم لآ  .دنوش  یم  رطعم  نانآ  حدم  نتفگ  اب  ارعش  دنتسه و  تاجن  ياه  یتشک  هک  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  حدم  رطع  دننام 

تسا یمشاه  یحطبا  ع )  ) یلع یکی  اهنآ  زا  هک  دنتسه ، راوگرزب  بیجن و  ناگدننک  هدجـس  عوکر و  تشرـس ، هزیکاپ  ناکاپ  نامه 
یلع لئاضف  دناوت  یم  یسک  ایآ  .دنکاپ  زین  شنادنزرف  هدش و  دلوتم  كاپ  بالـصا  زا  هک  وا  .دوب  يأرزیت  گنج  ثداوح  ماگنه  هک 
تلع نیمه  هب  ینارون و  ياهوترپ  بحاص  دراد  يرـسمه  هک  تسوا  تسوا ؟ يانثو  حدـم  زا  رپ  نآرق  هک  یلاـح  رد  درامـشب  ار  (ع )

همه رعاش  سپـس  .دنـشاب  یم  اهناسنا  همه  فرـش  راختفا و  هیام  هک  دـنا  همطاف  لسن  زا  همه  ناماما  دـنا و  هتـشاذگ  ارهز »  » ار وا  مسا 
راثن ار  دوخ  نعل  جـع ، نامزلا  بحاص  رـضحم  هب  تدارا  ضرع  زا  سپ  درامـش و  یم  ار  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  لـسن  زا  ناـماما 

: دنک یم  تابثا  روکذم ، ِتایبا  نیرخآ  رد  زین  ار  شیوخ  يرازیب  و  يّربت » ، » تیب لها  بح  و  یلوت »  » رب هوالع  هدرک و  همئا  نانمشد 

هک یئاج  ات  دنک  یم  حالصا  ار  نیمز  هک  تسوا  دش ، دهاوخ  هتـشارفا  برغ  قرـش و  رد  وا  مچرپ  هک  ناکاپ  دنزرف  كاپ  ماما  سپس 
ملد مراد و  تسود  ار  امش  ًابلق  نم  ص ، )  ) دمحم يومعرـسپ  يا  ع ، )  ) یلع يا  .دننک  یم  یگدنز  مه  رانک  رد  دنفـسوگ  گرگ و 

يواسم نم  دزن  هورگ  ود  نیا  منک و  یم  نعل  ار  امش  نانمـشد  مناد و  یم  رفاک  ار  امـش  هرابرد  ناگدننکولغ  .دپط  یم  امـش  قشع  هب 
.دنرادن یقرف  دنتسه و 

تسا نییزت  و  راگن ، شقن و  يانعم  هب  جَّبَدُم  نمـض ، رد  .دشاب  یم  ج 5/438 و 439  ریدغلا ، زا  نیدلا  سمش  رعش  لاح و  حرـش  - 1
ج 2/263) برعلا ، ناسل   ) .دشاب یم  نآ  زا  قتشم  تسا ، سابل  یعون  هک  جابید »  » و
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یلِبرِا رعاش :

يرهـش لبِرا ، هب  وا  تبـسن  .تسا  متفه  نرق  رد  هیماما  ناگرزب  زا  یلبِْرا  حتفلاوبا  نب  یـسیع  نیدلارخف  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلاءاهب 
یلبرا تدالو  خیرات   (2) .تسا هدوب  مکاح  یلاو و  رهـش  نامه  رد  نیدلارخف ، ریما  شردپ  هک   (1)، دشاب یم  قارع  ِلصوم  ِقرش  رد 
ماگنه ات  سپس  (3) و  هدوب ملع  بسک  لوغشم  لبِرا ، دوخ ، هاگداز  رد  یگلاس  ات 40  هک  دیآ  یمرب  شراعشا  زا  یلو  تسین  صخشم 

دنا و هدوتس  ار  يو  املع  زا  يرایسب  هک  تسا  مالسا  ناهج  ریظن  مک  نادنمشناد  غباون و  زا  یکی  وا   (4) .تسا هتسیز  دادغب  رد  تافو 
زا بدا ، رب  هوـالع  و   ، (6) روهـشم یبرع  ِبدا  ءاـشنا و  خـیرات و  مظن و  رثن و  رد  یلبرا   (5) .دیـشخرد متفه  نرق  رد  وا  بدا  مـلع و 
یف هِّمُغلا  فشک   » شا هدـنزرا  باتک  هک  يروط  هب  هدیـسر ، یلاع  تاجرد  هب  ثیدـح  ملع  رد  زین  تسا و  دوخ  رـصع  نارادمتـسایس 

رد وا  يرادیاپ  بدا و  رد  وا  غوبن  رگنایامن  نینچمه  ثیدح و  ملع  رد  وا  ناوارف  تراهم  رایسب و  شناد  رب  عطاق  یلیلد  هّمئالا » هفرعم 
(8) .دنا هدیمان  نساحملاوبا »  » و لئاضفلاوبا »  » ار وا  اذل   (7)، تسا بهذم 

تدابع و فیلأت و  هب  هدرک و  كرت  ار  ترازو  رمع  رخآ  یلو  تفای  يرایسب  تکوش  تورث و  دیـسر و  ارما  یـضعب  ِترازو  هب  یلبرا 
(9) .دورس يا  هدیصق  وا  حدم  رد  ترازو ، كرت  رطاخ  هب  یناریا  رعاش  یماج  .تخادرپ  تضایر 

تشاد يرایسب  تمشح  لمجت و  لام و  قالخا ، مراکم  ملع و  لضف و  رب  هوالع  يو 

ج 2/18. باقلالا ، ینکلا و  - 1
ج 2/484. نیفلؤملا ، مجعم  ج 4/318 ؛ مالعالا ، ج 5/446 ؛ ریدغلا ، ج 3/57 ؛ تایفولا ، تاوف  - 2

.یلبرا زا  همغلا  فشک  باتک  همدقم  - 3
ج 5/446. ریدغلا ، - 4
ج 5/446. ریدغلا ، - 5

ج 2/484. نیفلؤملا ، مجعم  ج 2/18 ؛ باقلالا ، ینکلا و  - 6
ج 5/446. ریدغلا ، - 7

ج 2/18. باقلالا ، ینکلا و  - 8
ِدر رتشیب و  عالطا  يارب  .دـنا  هدرک  در  ار  وا  ندوب  ریزو  ای  هدرک و  نعط  ترازو  لوبق  رطاـخ  هب  ار  وا  یـضعب  ج 5/452 ، ریدغلا ، - 9

.هّمُغلا فشک  باتک  همدقم  هب  دینک  عوجر  تمذم ، نیا 
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(1) .درب نیب  زا  ار  همه  یتیافک ، یب  اب  حتفلاوبا  شرسپ  اما  تشاذگ  یقاب  مهرد  رازه  رازه -  دودح  تفر ، ایند  زا  یتقو  هچنانچ 

نیمامالا هایح  « » قاتشملا هولخ  قاشُعلا و  « » رابخالا ههزن  « » ءاشنالا یف  فیطلا  هلاسر  : » زا دنترابع  اه  نآ  زا  یضعب  .تسا  دایز  وا  راثآ 
(2) .تسا رصم  بلح و  قشمد و  دادغب و  لماش  هک  عبرالا » تاماقملا   » و رقابدمحم » نیدباعلا و  نیز 

ناشیا و لئاضف  نید و  نایاوشیپ  خـیرات  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  دـشاب و  یم  همئالا » هفرعم  یف  همُغلا  فشک   » وا فیلأـت  نیرتمهم 
لامج خیـش  هنومن  ناونع  هب   (3) .تسا نآ  هاگیاج  ّولع  رب  یعطاق  هاوگ  دوخ  نادنمـشناد ، ظیرقت  هدـش و  هتـشون  نانآ  میرح  زا  عافد 

اب یتشگ و  لئان  تدوصقم  ياهتنم  هب  هک  وگب  باتک  نیا  هدنـسیون  هب  دنگوس ، اب  هناهاگآ و  دسیون : یم  یّلح  عبنم  نب  دمحا  نیدـلا 
(4) .دنک یم  تحاران  ار  نانمشد  هک  يدومن  راکشآ  تیب  لها  لئاضف  زا  ردق  نآ  باتک ، نیا  فیلأت 

هک دنتـسه  ینادناخ  زا  فرحنم  هک  مدـید  ار  مدرم   »... .دـنک یم  نایب  نینچ  ار  نآ  فیلأت  ِببـس  باتک ، نیا  همدـقم  رد  دوخ  یلبِرا ،
هب نآرق  هک  ینادـناخ  يریک ، هجیدـخ  اهنآ  هّدـج  ارهز و  همطاف  ناشردام  ءایـصوا و  دیـس  ناشیا  ردـپ  تساـیبنا و  دّیـس  ناـشیا  ّدـج 

« .تسا هدومرف  رما  ناشیا ، یتسود  تّدوم و  هب  ص )  ) ربمایپ هداد و  تداهش  ناشیا  تراهط 

فـشک باتک  رد  نآ  زا  يرادقم  (5) و  دـشاب یم  همئا  حدم  رد  نآ  رثکا  هک  دنا  هداد  تبـسن  یلبرا  هب  مه  رعـش  ناوید  تسا  ینتفگ 
(6) .دش نفد  دادغب  رد  لاس 692  وا  تافو  .تسا  روکذم  همغلا 

ج 5/446. ریدغلا ، ج 3/57 ؛ تایفولا ، تاوف  - 1
.تسا هدمآ  نیفلؤملا » مجعم   » و مالعالا » « » ریدغلا « » تایفولا تاوف  « » باقلالا ینکلا و   » رد شیب  مک و  وا  ياه  باتک  مان  - 2

ج 5/446. ریدغلا ، - 3

ج 5/446. ریدغلا ، - 4
ج 2/18. باقلالا ، ینکلا و  - 5

تبث ار  وا  تافو  لاس  هلاّحک  اـضررمع  یمق و  ساـبع  خیـش  ج 4/318 . مـالعالا ، ج 5/446 ؛ ریدـغلا ، ج 3/57 ؛ تاـیفولا ، تاوف  - 6
.تسا هتفای  نایاپ  لاس  نیا  رد  همغلا  فشک  بانک  نوچ  هدوب  هدنز  لاس 687  رد  یبرا  هک  دنا  هدومن  هراشا  اهنت  و  هدرکن ،
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: یلبرا ِرعش 

نسح ناونع  هب  ار  نآ  هک  یتیب  هدیصق 29  نیا  رد  يو  .تسا  ص )  ) ربمایپ هرهاط  ترتع  تلیـضف  رد  یلبرا  راعـشا  ِرتشیب  هک  میتسناد 
: دروآ یم  ار  ناشیا  بقانم  هیقب  سپس  هدرک و  هراشا  ریهطت  هیآ  تلیضف  هب  ادتبا  تسا ، هدروآ  همغلا  فشک  رخآ  رد  ماتخ 

اریخَا ًالَّوَا َو  ِهّللا  ُهَرَیِخ  ُمتنَا  ُهمئالا  ُهَداّسلا  اُّهیَا 

اروطْسَم ْمُِکلْضَف  یف  ًاِّیلَج  ًاَصَن  یتَا  له  مُکیف  ُهّللا  َلَْزنَا 

اریهطَت مُکقالْخَا  یلاعت  ُهّللا  رَّهَط  ْدَق  ُمُکیراُجی َو  ْنَم 

اریرّقَتلا َعَمْسَا  ْنَِمل  ُنآرقلا  ُهُرِّرَُقی  ُدَدؤُس  مَُکل 

(1) اریبکلا ِلالَجلا  اَذ  َهّللا  مَُکل  یّبُِحب  ُنیُدا  ْمَُکل  ٌْدبَع  اَنَا 

.تسا هداتسرف  راکشآ  یصن  اب  ار  یت  له  هروس  امش  هرابرد  ادخ  .دوب  دیهاوخ  هدوب و  ادخ  قلخ  نیرتهب  امش  راوگرزب ، نایاوشیپ  يا 
تسه ییاقآ  تدایس و  امش  يارب  .تسا  هتخاس  رهطم  كاپ و  ار  امش  دنوادخ  هکنآ  لاح  دنک و  يربارب  امش  اب  دناوت  یم  یـسک  هچ 

دنوادخ زا  هقالع ، بح و  نیا  ببـس  هب  متـسه و  امـش  هدنب  نم  .دوش  هدینـش  نآرق  نخـس  هک  یطرـش  هب  هدرک  تیبثت  ارنآ  نآرق  هک 
.مهاوخ یم  شاداپ  یلاعت 

، یتیب ِرعش 79  نیا  .تسا  هدورـس  ع )  ) نینمؤملاریما مرح  رانک  فرـشا  فجن  رد  شدوخ ، هتفگ  قبط  هک  دراد  يرگید  هدیـصق  یلبرا 
: دراد ص )  ) ربمایپ تیب  لها  ءاسک و  لها  هبیط  هسمخ  هب  هراشا  هدنایامن و  ع )  ) یلع ترضح  هب  ار  وا  هقالع  تدارا و  جوا 

ِراّیَت یف  َنْمُغ  َِنیافَّسلا  َْلثِم  اُهْتثََعب  َنینِمؤُملاریمَا  یلاَو 

ِراِزن ٍبِْرعَِیل َو  ءالُعلا  َداش  ٌدَدؤُس  ُدوسحلا و  ِِهب  َّرقَا  ٌفَرَش 

ِراتسَالا َْریَخ  ُهْرُز  ُهاَرث و  ْمَْثلا  ِهب َو  ِْفقَو  ِّيِرَغلا  ِضْرَا  یلع  ْجِّرَع 

ج 5/455. ریدغلا ، ج 3/484 و 485 ؛ همغلا ، فشک  - 1
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ِراتسَالا يِذ  ِهّللا  ِْتَیب  َمیظْعَت  ًامِّظَعُم  ِفیرِّشلا  ِهِدَهْشَِمب  ْعَلْخاَو 

ِراْربَالا ِهَداَسلا  ِهادُهلا  ابَا  يرَولا و  َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُْلق  َو 

ِراِجف ُنیمی  يرْهَد  ام  مُِکب َو  ًهَِّیلَا  َنیمَرْکَالا  َهط  َلآ  ای 

ِرابشَالا ِهَسمِخ  یف  ینُملا  َلیَن  ًایجار  َهَّدَوَملا  ْمُُکتْحَنَم  ّینِا 

(1) يراثیا یهَتنُم  یئاجَر و  یْصقَا  ُْمْتنَاَف  ُمالَّسلا  ِیّنِم  ْمُْکیَْلعَف 

.دنا هدش  ناهنپ  ایرد  جاوما  نایم  رد  هک  ییاه  یتشک  دننام  ع )  ) نینمؤملاریما رـضحم  هب  متـسرف  یم  منک و  یم  هیده  ار  هدیـصق  نیا 
.دننک یم  راختفا  وا  هب  رازن  برعی و  زا  معا  برع  همه  دـنفرتعم و  نآ  هب  نادوسح  یتح  هک  دراد  یتزع  فرـش و  نانچ  نآ  ع )  ) یلع

دهـشم نآ  رد  .تسا  ترایز  هاگیاج  نیرتهب  هک  نک  ترایز  سوبب و  ار  نآ  كاخ  .تسیاب  اـجنآ  فجن و  كاـپ  ضرا  يوس  هب  ورب 
دورد وگب : نک و  باطخ  نینمؤملاریما  هب  .ینک  یم  ترایز  ار  ادخ  هناخ  ایوگ  هک  نک  میظعت  نانچنآ  روایبرد و  ار  اهـشفک  فیرش ،
زورما و  امـش -  هب  مسق  نامیرک ، يا  ص ، )  ) ربمایپ لآ  يا  .راوگرزب  راکوکین  ِناگدننک  تیادـه  ردـپ  يا  .مدرم و  نیرتهب  يا  وت  رب 

دیما نیا  هب  منک  یم  میدقت  امـش  رـضحم  ار  ما  هقالع  قشع و  ار و  امـش  مراد  تسود  هک  امـش  هب  مسق  تسین _  ناراکدب  مسق  هنامز 
نم دیما  وزرآ و  ياهتنم  هک  داب  دورد  مالـس و  نم  فرط  زا  امـش  رب  .دوش  هدروآرب  راوگرزب  ِنت  جـنپ  امـش  هلیـسو  هب  میاهوزرآ  هک 

.دیتسه

ج 5/444. ریدغلا ، ج 1/373 ؛ همغلا ، فشک  - 1
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: متشه نرق  نارعاش  - 2-7

هراشا

.میزادرپ یم  متشه  نرق  ياه  هیریهطت  نارعاش و  هب  کنیا  متفه ، ات  مود  نورق  رد  ناشیا  رعش  نارعاش و  زا  نخس  زا  سپ 

ایارَس نبا  رعاش :

رد 15  (2) ایارـس نبا  هب  فورعم  یئاط   (1) یـسَْبنِس یّلِح  رـصن  نب  دمحا  نب  مساقلاوبا  نب  یلع  نب  ایارـس  نب  زیزعلادبع  نیدلا  یفص 
مجن قـقحم  دزن  (6) و  هدوب هعیـش  ءاملع  زا  يو   (5) .دـش گرزب  اجنامه  هدـمآ و  ایند  هب   (4) هلح رهـش  رد  لاس 677   (3) رخالا عیبر 

(7) .تسا هدرک  ذملت  یلح  نیدلا 

هتفگ یم  وکین  رایسب  ار  ینالوط  ياه  هدیصق  هک  دور  یم  رامـش  هب   (9) بدا ناگرزب  (8) و  برع لوا  زارط  نارعاش  زا  نیدـلا  یفص 
یگدنز لوط  رد  نیدلا  یفص   (11) .ار میئل  رگم  دنکن  وجه  ار و  میرک  رگم  دـنکن  حدـم  هک  دوب  هدرک  دـهع  دوخ  اب  اما   (10) .تسا

(12) .تسا هتشگرب  قارع  هب  هرابود  هدومن و  رفس  رصم  ماش و  هب  تراجت  دصق  هب  اهراب  دوخ 

( . ج 10/238 هرهازلا ، موجنلا   ) یط زا  يا  هلیبق  سبنس  هب  بوسنم  - 1
ج 5/582. نیفراعلا ، هیده  - 2

( . ج 6/51 ریدغلا ، ج 2/160 ، نیفلؤملا ، مجعم   ) دنا هدرک  رکذ  رخالا  عیبر  مجنپ  یضعب  ج 10/238 ، هرهازلا ، موجنلا  - 3
ج 4/17. مالعالا ، ج 2/160 ؛ نیفلؤمالا ، مجعم  - 4

ج 4/17. مالعالا ، - 5
ج 6/42. ریدغلا ، ج 5/582 ؛ نیفراعلا ، هیده  - 6

ایند زا  لاس 676  رد  یلح  نیدلا  مجن  اریز  دنا  هدرک  در  ار  بلطم  نیا  ینیما  همالع  ص 216 و 414 ، راتسالا ، بجحلا و  فشک  - 7
( . ج 6/43 ریدغلا ، ، ) تسا هدمآ  ایند  هب  ینعی 677  وا  تافو  زا  دعب  لاس  کی  یلح  نیدلا  یفص  هتفر و 

ج 6/42. ریدغلا ، ج 1/789 ؛ هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 8
ج 2/160. نیفلؤملا ، مجعم  - 9

ج 1/789. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 10
ج 5/239. هثیدحلا ، یناجملا  - 11

ج 6/42 و 43. ریدغلا ، ج 4/17 ؛ مالعالا ، - 12
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روحنلا رّرُد   » (2)« هیلـضفالا همدقلا  یف  هیلجلا  همدخلا  : » نوچ دراد ، يراثآ   ، (1) هدوب دوخ  دهع  يارعش  رعـشا  کش ، نودب  هک  يو 
مه يرعش  ناوید   (4) .یلاوم لَجَز و  رد  يا  هلاسر  هفاضا  هب  تسوا ، تاـیقترا »  » دـئاصق ناـمه  هک   (3)« روصنملا کلملا  حـئادم  یف 
رد اما  دوش  یم  هدید  وا  راعشا  رد...و  حدم  رخف و  دئاصق   (6) .تسا هدومن  بترم  باب  هدزاود  رد  هدرک و  عمج  شدوخ  هک   (5) دراد

(9) دراد تیب  هک 145  هیعیدب  نیا  .تسا  فورعم  رایسب   (8) ص )  ) ربمایپ حدم  رد  وا  هّیعیدب »  » (7) و هتفگ رعش  دایز  تیب ، لها  حدم 
هیعملالا جیاتن   » هدومن و(12) حرش  ار  نآ  دوخ  رعاش ، ،(11) و  دراد مان  هیعیدبلا » هیفاکلا   » (10) و هدوب عیدب  عاونا  زا  عون  لماش 150 
.تفر ایند  زا   (16) دادغب رد  ای 752(15)  لاس 750(14)  رد  یمان  رعاش  نیا  ماجنارس   (13) .تسا هدیمان  هیعیدبلا » هیفاکلا  حرش  یف 

: ایارَس نبا  ِرعش 

: دنک یم  دای  نینچ  ربمایپ  تیب  لها  ریهطت و  هیآ  زا  دوخ  فورعم  هیعیدب  نمض  رد  یلح  نیدلا  یفص 

ج 5/239. هثیدحلا ، یناجملا  - 1
ج 5/582. نیفراعلا ، هیده  - 2

ج 1/789. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 3
ج 4/17. مالعالا ، - 4

ج 2/160. نیفلؤملا ، مجعم  - 5
ج 5/240. هثیدحلا ، یناجملا  - 6

ج 5/77. تانجلا ، تاضور  - 7
ج 1/337. هعیرذلا ، ج 1/233 ؛ نونظلا ، فشک  ج 10/238 ؛ هرهازلا ، موجنلا  - 8

ج 6/44. ریدغلا ، ص 414 ؛ راتسالا ، بجحلا و  فشک  - 9
ج 5/76. تانجلا ، تاضور  هفاضا : هب  نیشیپ  هرامش  عبانم  - 10

ج 2/160. نیفلؤملا ، مجعم  - 11
ج 1/233. نونظلا ، فشک  ص 327 ؛ راتسالا ، بجحلا و  فشک  - 12

ج 2/160. نیفلؤملا ، مجعم  ج 5/582 ؛ نیفراعلا ، هیده  - 13
ج 4/17. مالعالا ، ج 5/582 ؛ نیفراعلا ، هیده  - 14

ج 6/39. ریدغلا ، ص 216 ؛ راتسالا ، بجحلا و  فشک  ج 2/160 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  - 15
.نامه - 16
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ِمَظِعلِاب ِبازحَالا  ُهروس  ْمهِرْدَِقل  ْتَدِهَش  ْنَم  ِهّللا  ُءانُما  ُُهلآ  َو 

(1) ِمَمُالا َهَداس  اوُّدُع  ّالا َو  ِهِّلل  اومَکَح  ام  ِمْلِعلا  ُلَّحَم  ِلوسِّرلا  ُلآ 

یم یهاوگ  نانآ  تمظع  ردق و  هب  ریهطت _  هیآ  و  بازحا _  هروس  هک  یناسک  نامه  دنتـسه ، دنوادخ  ياه  نیما  ص )  ) ربمایپ لآ  و 
.دنا هدش  هدرمش  اه  تما  رورس  ناشیا  .دنا  هدادن  یمکح  ادخ  يارب  زج  دنتسه و  یهلا  ملع  لحم  ص )  ) ربمایپ لآ  .دهد 

نیا ار  ربمایپ  تیب  لها  هدومن و  باتع  ار  وا  هدرک ، رخافت  ربمایپ  لآ  هب  شا  هدیـصق  رد  هک  زتعُم » نبا   » دّر رد  نیدـلا ، یفـص  نینچمه 
: دنک یم  فیصوت  هنوگ 

اِهباّذَک ٍْشیَُرق َو  یغاط  هلِالا َو  ِدیبَع  ّرشل  ُْلق  الا  َ

؟ اِهباسنَا َلْضَف  اهُدَحَْجت  َو  یبَّنلا ؟ َلآ  ُرِخاُفت  تنأ  َأ 

اهباصوَِاب َهادُعلا  َّدَرَف  ْمِِهب ؟ ْمَا  یفَطصُملا  َلَهاب  مُِکب 

اِهبابلا  َ ِسوُفنلا َو ِرْهُِطل  ُمُْهنَع ؟ ْمَا  َسّجِرلا  یَفَن  ْمُْکنَعَا 

(2) ...اِهبْأَد ْنِم  ِتادابِعلا  ُطْرَف  ْمُِکبْأد َو  ْنِم  ُوهّللا  ُبْرُّشلا َو  اَمَا 

ینک و یم  رخافت  ص )  ) ربمایپ لآ  هب  وت  ایآ  دـییوگب  زتعم ) نبا   ) شیرق يوگغورد  هدـننک و  نایغط  دـنوادخ و  ناگدـنب  نیرتدـب  هب 
زا يدیلپ  سجر و  ایآ  شتیب ؟ لها  اب  ای  دش  رـضاح  هلهابم  زور  رد  امـش  اب  ص )  ) ربمایپ ایآ  ییامن ؟ یم  راکنا  ار  ناشیا  بَسَن  يرترب 

تـسامش تداع  زا  بعل  وهل  رمخ و  برـش  هن  رگم  .تسا  هدـش  رهاط  كاپ و  ناشیاهناج  هتـشگ و  رود  ناشیا  زا  ای  هدـش ؟ رود  امش 
!؟ تسا رایسب  تدابع  اهنآ  مارم  یلو 

ص 206. يداصلا ، هفشر  - 1
.ظافلا توافت  اب  تیب  رد 40  ج 6ص 53 و 54  ریدغلا ، تیب ؛ رد 30  ج 208 و 209  يداصلا ، هفشر  - 2

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 251 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_235_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_235_2
http://www.ghaemiyeh.com


236 ص :

يرْقُم رعاش :

دادعت .تسا  هدروآ  ارنآ  قئارلا »  » باتک رد  راطع  دمحا  دیس  هک  تسا  ص )  ) مرکا لوسر  حدم  رد  يا  هدیصق  هدنیارس  يرقُم  يدراو 
جرد متشه ، نرق  فورعم  رعاش  یّلح  نیدلا  یفص  لاح  حرـش  نمـض  ریدغلا ، رد  نآ  زا  یتمـسق  هدوب و  تیب  هدیصق 145  نیا  تایبا 
یفـص روهـشم  هیعیدب  نامه  هک  دنک  یم  دای  هیفاکلا »  » زا درامـش ، یم  ار  یلح  نیدلا  یفـص  راثآ  هک  اجنآ  ینیما  همالع  .تسا  هدش 

، عیدب نساحم  زا  عون  هدیصق 151  نیا  رد  هک  تهج  نآ  زا  میتفگ  .دشاب  یم  تیب  لماش 145  ص )  ) مظعا یبن  حدم  رد  یلح  نیدلا 
.دنیوگ یم  هیعیدب  نآ  هب  هدش ، هدرب  راک  هب 

مه وا  هیعیدب  هک  يرقم  يدراو  هلمج  زا  .دنا  هدورـس  هیعیدب  یلح ، زا  دـعب  هک  درب  یم  ار  رعاش  مان 35  ًادارطتسا  ینیما  همالع  سپس 
یّلح نیدلا  یفص  هک  اجنآ  زا  یلو  متفاین  تسد  وا  لاح  حرـش  رب   (1) .دشاب یم  روکذم  ریدغلا »  » رد نآ  زا  یـشخب  دراد و  تیب   145

.تسا هتسیز  یم  دودح  نامه  رد  يرقم  ًالامتحا  هدورس ، هیعیدب  وا  زا  دعب  يرقم » يدراو   » هدوب و متشه  نرق  رعاش 

: يرقُم ِرعش 

ص)  ) ربماـیپ تیب  لـها  لـئاضف  حرـش  هب  هیعیدـب ، رخآ  رد  ص ، )  ) مرکا لوـسر  صخـش  حدـم  زا  سپ  اـبیز ، هدیـصق  نیا  رد  يرقم 
: دنک یم  هراشا  يدیلپ  سجر و  ره  زا  ندوب  هّزنم  نانآ و  ندوب  رهطم  هب  هتخادرپ و 

ِمَرَکلا ِْملِحلا َو  ُلْهَا  ِلوصُولا َو  ُلامآ  ِلوصُالا َو  ُمالعَا  ِلوسَّرلا و  ُلآ  مَهِحْدَم   (2) ُتیْکنَت یتَا  ْدَق  یتَا  ْلَِهب  ْنَم  ُهادُهلا َو  ُلآلا  ُمُه  ُُهلآ  َو 

ِمِهَّدَج ِرون  ْنِم  امَس  ٌِّیلَع »  » یماَسلا ْمُُهلْصَا  ًاعرف َو  اوکَز  َنورَهَّطُم 

ات 50. صص 44  ج 6  ریدغلا ، - 1
.نتخاس هجوتم  یسک ، هب  نداد  هجوت  تیکنت : ج 14/277 ) برعلا ، ناسل   ) درک هجوت  هَبَْتنِا  تَکَن =  - 2
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237 ص :

مِهِْریَغ ُلضف  ًاموی  َصُْحی  ْنِا  َصُْحی  َْمل  ْمُُهلْضَف  ِهّللا  ُلاجر  ُلاجَّرلا  ُمُه 

ِمِعِّنلا يَرُذ  یف  ٌّلُک  ُِّیبَّنلا َو  َهط  مُهُْریَخ  اینُدلا َو  ُهَداس  يرَولا  ُریَخ 

(1) ...ِمِحَّرلا ِسَْفنَا  یف  ْتَلُِقن  اِهْلثِم  ْنم  ْمُهسُْفنَا  ِساجْرَالا  ِنَع  َنوهَّزَنُم 

هناشن ربمایپ و  تیب  لها  .هدـش  لزان  ناشیا  حدـم  رد  یتا  له  هک  یناسک  نامه  دنتـسه ، رگتیادـه  نادـناخ  نامه  ص )  ) ربمایپ لآ  و 
هدش و كاپ  ناشیا  عرف  دنرهطم و  هک  یناسک  .ششخب  ملح و  نادناخ  دیسر و  اهنآ  هب  دیاب  هک  اهوزرآ  جوا  قح و  هب  ندیـسر  ياه 

نارگید تلیـضف  رگا  هک  دنتـسه  ادخ  نادرم  نانیا  .تسا  ص )  ) دمحم رون  زا  دوخ  هک  تسا  ع )  ) یلع تمظع  اب  دوجو  زا  ناشلـصا 
مرکا یبن  دوخ  اهنت  ناشیا  زا  رتالاب  .دنتـسه  ایند  نارورـس  قلخ و  نیرتهب  .دـیآ  یمنرد  هرامـش  هب  اهنآ  لئاضف  دـشاب ، شرامـش  لباق 
اهمحر نیرت  هزیکاپ  هب  دارفا  نیرتهب  زا  ناشیاهناج  دنا و  هدش  كاپ  يدـیلپ  زا  نانآ  .دنـشاب  یم  تمعن  ياه  هلق  رد  همه  هنرگو  تسا 

.تسا هدش  لقتنم 

ج 6/50. ریدغلا ، - 1
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238 ص :

: مهدزای ات  مهن  نرق  نارعاش  - 2-8

هراشا

.دوش یم  رکذ  هتسویپ  روط  هب  مهدزای ، ات  مهن  نرق  ياه  هیریهطت  راعشا ، رتمک  مجح  ببس  هب 

یکلام غاّبص  نبا  رعاش :

لاـس رد  يو  .تـسا   (3) غاّبـص نبا  هب  روهـشم   (2) لصالا  (1) یـُسقافَس یکلام  یّکم  نیدـلارون  غابـصلا ، دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع 
یم هّزَغ  رهـش  زا  ار  غابَـص  نبا  ِلصا  يواخـس ، وا  درگاـش   (5) .تسا هتفر  اـیند  زا  هتـسیز و  اـجنامه  هدـش و  دـلوتم  هکم  رد   (4)784

، ثیدـح لوصا و  هقف و  یبرع و  مولع  رد  و   ، (7) هدوب شیوخ  رـصع  رد  یکلام  بهذم  ناگرزب  اهقف و  زا  دمحم  نب  یلع   (6) .دناد
ءاملع  (8) .تسا هدوب  فورعم  مصخ ، اب  هرظانم  رد  بدا  فاصنا و  لادتعا و  قدص و  هب  هتشاد و  الوط  دی  قیقحت  ثحب و  رد  رّحبت و 

، هدـش دای  يرایـسب  ياهباتک  رد  وا  تلزنم  ولع  زا  هدرک و  دای  وا  زا  رحب »  » و خیـش »  » و ماما »  » و همالع »  » ياـهمان اـب  دوخ  سلاـجم  رد 
يدوهمس زا  نیدقعلا » رهاوج  ، » يولهد نیدلا  ماظن  زا  نینسحلا » لئاضف  نایب  یف  نینوکلا  هداعس  ، » يواخـس زا  عماللا » ءوضلا   » دننام

« راصبالا رون  ، » نابصلا یلع  نب  دمحم  خیش  زا  نیبغارلا » فاعسا  ، » یناخیش زا  ص » )  ) یبنلا لآ  بقانم  یف  ّيوَّسلا  طارـصلا  ، » یعفاش
(9) ...و یبلچ  بتاک  الم  زا  نونظلا » فشک  ، » یجنلبش زا 

ج نادلبلا ، مجعم  717 ؛ ج 2 / عاقبلا ، هنکمالا و  ءامـسا  یلَع  عالطالا  دـصارم   ) ناوریق کیدزن  اقیرفآ  رد  داـبآ  يرهـش  سُقافـس  - 1
( . 3/223

ج 5/8. مالعالا ، ج 5/732 ؛ نیفراعلا ، هیده  - 2
ج 1/142. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 3

مالعالا ج 5/8. ج 1/131 ؛ ریدغلا ، - 4
ص 348. هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  نیفلؤملا ج 2/492 ؛ مجعم  - 5

.رصم پاچ  ج 5/372  عساتلا » نرقلا  لهال  عماللا  ءوضلا   » شباتک رد  - 6
نیفلؤملا ج 2/492. مجعم  - 7

یکیکفلا ص 6. قیفوت  داتسا  ملق  هب  همهملا  لوصفلا  باتک  همدقم  - 8

یکیکفلا ص 7. قیفوت  داتسا  ملق  هب  همهملا  لوصفلا  باتک  همدقم  - 9

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 254 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_238_9
http://www.ghaemiyeh.com


239 ص :

(1) .دنا هدوب  وا  ِنادرگاش  یکلام  ياملع  زا  يرایسب 

لئاضف یف  همهملا  لوصفلا   » ِباتک وا  رثا  نیرتمهم  اما  درب ، ماـن  ار   (2)« رظنلا هفش  نمیف  ربعلا   » باتک ناوت  یم  غابـص  نبا  تافیلأت  زا 
نیا غابص  نبا  .تسوا  زا  دعب  املع ، ِرداصم  ِمهَا  زا  دراد و  يرایـسب  ترهـش  یمالـسا  یبرع و  ياه  هناخباتک  رد  هک  تسا   (3)« همئالا

رب هـچنآ   . (4) تـسا جـع )  ) يدـهم ناشرخآ  و  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـشیا  لوا  هک  هتـشون  هناـگ  هدزاود  همئا  هراـبرد  ار  باـتک 
هدافتـسا يوبن  ثیداحا  لقن  رد  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  ءاـملع  راـثآ  زا  فلؤم ، هک  تسا  نآ  دـیازفا  یم  باـتک  شزرا  تیمها و 

دانتـسا نیقیرف  بتک  هب  راهطا ، همئا  تماما  تیبثت  روظنم  هب  و  هدـش ، حیرـصت  همئا  لئاضف  هب  اهنآ  رد  هک  هدروآ  ار  یتاـیاور  هدرک و 
(5) .تسا هدومن 

يادتبا هبطخ  رد  اریز  دنا  هدومن  عّیشت  هب  مهّتم  ار  غابص  نبا  یضعب 

تّما نیا  حالص  هک  ار  یئادخ  رکـش  ینعی :  (6) لداعلا مامالا  بصن  همالا  هذه  حالـص  نم  لعج  يذلا  هللادمحلا  هتفگ : نینچ  شباتک 
شمشچ هک  یـسک  : » دیوگ یم  هدرک و  در  ار  ماّهتا  نیا  غابـص  نبا  یلو  .دنک  نییعت  ناشیا  يارب  لداع  یماما  هک  داد  رارق  نیا  رد  ار 

رگم دنز  یمن  ار  ماهتا  نیا  يرآ ،  (7)! دهد یم  نم  هب  ضفر  تبـسن  میاه  هتـشون  تافیلأت و  ندید  اب  تسا  مورحم  قیاقح  كاردا  زا 
ینمشد دسح و  دهاوخ  یم  هک  یسک 

همدقم ص 8. نامه  زا  لقن  هب  دینیبب ، یبتکنت  اباب  دمحا  زا  جابیدلا » زیرطتب  جاهتبالا  لین   » باتک رد  ار  اهنآ  یماسا  - 1
ریدغلا ج 1/131. مالعالا ج 5/8 ؛ ج 5/732 ؛ نیفراعلا ، هیده  - 2

هب نیفراعلا  هیده  رد  و  همـصعلا » تیب  لها  نم  همئالا  لاوحا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا   » تروصب باتک  مان  تانجلا  تاضور  رد  - 3
.هدش تبث  مهلسن » مهدالوا و  هفرعم  مهلضف و  همئالا و  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا   » تروص

ج 1/142. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  ج 2/1271 ؛ نونظلا ، فشک  - 4
.دینیبب یکیکفلا  قیفوت  داتسا  ملق  هب  باتک  نآ  همدقم  رد  ار  اهباتک  نیا  مان  - 5

ج 1/142. هیبرعلا ، تاعوبطم  مجعم  ج 2/1271 ؛ نونظلا ، فشک  - 6
ص 20. همهملا » لوصفلا   » شباتک رب  فلؤم  همدقم  - 7
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240 ص :

: درامش یم  لهاج  ار  دوخ  نیفلاخم  یعفاش  ماما  ِنابز  رعش و  اب  غابص  نبا  اذل  .دنک  راکشآ  لوسر  لآ  اب  ار  دوخ 

(1) ِلهَجلا يوَذ  َْدنِع  ِلیضْفَّتلاب  ُِضفاوَر  انَّنِاَف  ًاِیلَع  انلَّضَف  ُنَْحن  اِذا 

دانتسا دوخ ، هدیقع  تیبثت  يارب  غاّبص  نبا  زین  .دنناوخ  یم  یـضفار  ار  ام  نالهاج  میهد ، يرترب  لیـضفت و  نارگید  رب  ار  یلع  ام  رگا 
: دنک یم  یعفاش  ماما  زا  يرگید  رعش  هب 

يداِقتْعا َالَو  ینید  ُْضفَّرلا  اَم  َّالَک  ُتُلق  َتْضَّفََرت  اولاق 

ِداه َْریَخ  ٍماما َو  َْریَخ  ِّکَش  َنود  ُتیَّلََوت  ْنِکل 

(2) ِدابِعلا ُضَفرَا  ینَّنِاَف  ًاْضفَر  ِّیِصَولا  ُبح  َناک  ْنِا 

رگا .مراد  تسود  ار  يداه  ماما و  نیرتهب  کش  نودب  یلو  تسین  نینچ  نم  داقتعا  نید و  زگره ، متفگ  يا ، هدش  یضفار  وت  دنتفگ 
.متسه مدرم  ِنیرت  یضفار  نم  نیاربانب  تسا  ضفر  ربمایپ ، ّیصو  نتشاد  تسود 

: دنک یم  زاربا  نینچ  یعفاش  ماما  رعش  هلیسوب  دنمان ، یم  ضفر  ار  تیب  لها  بح  هک  یناسک  زا  ار  شیوخ  تئارب  غابص  نبا  سپس 

هِّیِکّزلا همطاف  ْهیَْطبِس و  ًاِیلع َو  اوُرَکَذ  ِسلجم  یف  اِذا 

هَیِضفارلا ِثیدح  نم  اذهَف  هنَع  ِموق  ای  اُوزَواَجت  ُلاُقی 

(3) هّیمِطافلا َّبُح  َْضفَرلا  َنْوَرَی  ِسانُا  نِم  ِنمیهملا  یلا  ُتئَِرب 

ضفاور نانخـس  زا  اهنیا  دـینک ، اهر  ار  نانخـس  نیا  دـنیوگ  یم  دوش  یم  هدرب  همطاف  شرـسپ و  ود  یلع و  مان  یلفحم  رد  هک  ینامز 
.مرازیب دنرامش  یم  ضفر  ار  همطاف  بح  هک  یمدرم  زا  نم  .تسا 

.تشذگرد  (5) هّکم رد  یگلاس  نس 71  رد  لاس 855(4)  هب  غابص  نبا  ماجنارس 

فلؤم ص 20. همدقم  - 1

فلؤم ص 21. همدقم  - 2
.تسا هدمآ  زین  يداصلا ص 163  هفشر  باتک  رد  یعفاش  رعش  نیا  فلؤم ص 21 و 22 ؛ همدقم  - 3

ریدغلا ج 1/131. - 4
نیفلؤملا ج 2/492. مجعم  - 5
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241 ص :

یکلام غابص  نبا  ِرعش 

ربمایپ و انامه  تیب ، لها   » هک دـنک  یم  لقن  نینچ  هلهابم  هیآ  رد  ار  نارـسفم  لوق  غابـص  نبا   (1)« همهملا لوصفلا   » باتک همدقم  رد 
نیمه رب  تلالد  ریهطت ، هیآ  لوزن  نأش  رد  مه  هملـس  ما  ثیدـح  : » دـنک یم  هفاضا  سپـس  دنتـسه .» نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و 

، دنوادخ بناج  زا  ناشندشرهطم  كاپ و  اب  هک  دنتـسه  یتیب  لها  ناشیا  : » دسیون یم  هطوبرم  تایاور  لقن  زا  سپ  يو  دراد .» بلطم 
رعـش نیا  هب  تیب  لـها  ِقیداـصم  نییعت  بلطم و  تیبثت  يارب  هاـگنآ  دنتـشگ .» يراوگرزب  بتارم  قحتـسم  دندیـسر و  لاـمک  جوا  هب 

: دیامن یم  دانتسا 

ْهَرِهاّطلا َلوتبلا  ُهَتَْنباو  ِْهیَْنبا  ُهَّیَصَو َو  ْوَا  ًادّمَُحم  َِّیبَّنلا  نِا 

ْهَرِخَالا ِیف  اجَّنلا  هَمالّسلا و  وجْرَا  مِهئالِوب  ینَّناَف  ءابَعلا  ُلْهَا 

هب نم  هک  دنتـسه  ءاسک  لها  نامه  كاـپ  لوتب  شرتخد  و  نیـسح _  نسح و  شرـسپ _  ود  و  یلع _  وا _  یـصو  یمارگ و  لوسر 
.مراد ترخآ  يارس  رد  تاجن  شتآ و  زا  تمالس  دیما  ناشیا  یتسود  هطساو 

نینچ هک  دنک  یم  يرعاش  زا  لیلجت  دیجمت و  هدنیوگ ،» هب  دـهد  ریخ  دـنوادخ   » يانعمب لئاقلا » َّرَد  هِّلل   » ترابع اب  سپـس  غابـص  نبا 
: هدورس

ِلاْزنِا ٍیحَِوب و  تَءاج  ْمُهَِبقانَم  اِهب  ٍمِصَتْعَِمل  یقثُولا  ُهَوْرُعلا  ُمُه 

یلاّتلا اُهفِْرعَی  ِبازحالا  ِهروس  یف  یتَا و  له  ِهروس  يروش و  یف  ُِبقانَم 

(2) ِلاجِْسا ٍمْکُِحب َو  ٌضوْرفَم  ِسانلا  َیلَع  مهُدادِوَف  یفَطصُملا  ِْتَیب  ُلآ  ْمُه  و 

رد نانآ  لئاضف  بقانم و  .دنـشاب  یم  اهنآ  هب  ناگدـننز  گنچ  يارب  یمکحم  لبح  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  تیب _  لـها  ناـشیا _ 
هیآ ینعی  بازحا _  هروس  زین  و  یتا ، لـه  هروس  رد  هچنآ  و  تّدوم _  هیآ  هدـمآ -  يروش  هروس  رد  هچنآ  دـننام  تسا  رایـسب  نآرق 

 _ ریهطت

ات 27. زا ص 22  يا  هصالخ  - 1
ص 128. راصبالارون ، ج 2/310 ؛ ریدغلا ، ص 27 ؛ همهملا ، لوصفلا  رب  فلؤم  همدقم  - 2
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زا نانآ  یتسود  بح و  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ص )  ) یفطـصم دمحم  تیب  لها  ناشیا  .تسا  مولعم  هدننک ، توالت  يارب  هک  هدمآ 
.تسا هدش  بجاو  ضرف و  ناگمه  رب  دنوادخ  بناج 

رگا تسا  بجعت  ياج   (1) .دـناد یم  یعفاش  هحلط  نبا  زا  ار  تایبا  نیا  ینیما  همالع  یلو  هدرواین  رعاـش  زا  یماـن  غابـص  نبا  هچرگا 
(2) هدرک لقن  رایـسب  همهملا _  لوصفلا  وا _  باتک  یعفاش و  هحلط  نبا  زا  هکنآ  اب  غابـص  نبا  روطچ  دشاب ، هحلط  نبا  زا  راعـشا  نیا 

(3) ؟! تسا هدرواین  ار  رعاش  مان 

اریز دش ، رکذ  شرایسب  ياه  هدیاف  ببس  هب  قوف  بلاطم  یلو  .میتفاین  ریهطت  هیآ  هرابرد  يرعـش  غابـص  نبا  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دشاب یم  هجوت  لباق  زین  نارگید  رعش  هب  وا  دانتسا  نانخس و  تسا ، تنس  لها  زا  يو  هک  اجنآ  زا 

ج 1/36. لوؤسلا ، بلاطم  زین ج 3/109 ؛ رگید و  تیب  کی  هوالعب  ج 5/416  ریدغلا ، - 1
ج 5/415. ریدغلا ، - 2

لئاق هب  يا  هراشا  هدرک و  لقن  یکلام  غابـص  نبا  باتک  زا  ار  تایبا  نیمه  يداّصلا » هفـشر   » دوخ باتک  رد  مه  یمرـضح  رکبوبا  - 3
( . ص 65  ) .تسا هدومنن  نآ 
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یمعفک رعاش :

زا هچنانچ  .دش  دلوتم  لاس 840  رد  یمعفک  یلماع  یثراح  لیعامـسا  نب  حلاص  نب  دمحم  نب  نسح  نب  یلع  نب  میهاربا  نیدـلا  یقت 
نامه زین  وا  هاگمارآ  توف و  لحم  هدمآ و  ایند  هب  لِماع  لبج  زا  امیعرَفَک »  » هیرق رد  .دیآ  یمرب  هتـشون ، عیدب  ملع  رد  هک  شا  هلاسر 

.تسا امیع » رفک   » هب يو  باستنا  تهج  هب  یمعفک  ظفل  .دنا  هدرک  تبث  لاس 900  یضعب  ار  وا  تافو  لاس  .تسا  اج 

لضاف و لداع و  صخـش  وا  : » دـسیون یم  لمآلا » لما   » بحاـص .تسا  هدـش  یمعفک  زا  يرایـسب  دـیجمت  فیرعت و  اـملع ، مـالک  رد 
هدروآ یم  اج  هب  دوخ  هتشون ، حابـصم »  » شدوخ باتک  رد  هک  یتادابع  هبحتـسم و  لامعا  همه  هدوب و  دهاز  دباع و  رعاش و  بیدا و 

هب فورعم  هیقابلا » هّنَجلا  هیقاولا و  هّنُجلا   » لثم دراد  يرایـسب  ياـه  فیلأـت  هتـشاد و  تیاور » لـقن  هزاـجا   » يرایـسب ياـملع  زا  تسا .»
هدوب و حابـصم »  » مان هب  یـسوط  خیـش  باتک  نوچ  تسا و  فلتخم  ياهزور  لاـمعا  هیعدا و  هراـبرد  باـتک  نیا  یمعفک .» حابـصم  »

حابصم  » هب رتشیب  هدش و  روجهم  نآ  یلـصا  مان  اذل  هتـشاد ، ار  شور  نامه  مه  یمعفک  باتک  و  هدش ، هتـشون  هیعدا  لامعا و  هرابرد 
و نیصحلا » عردلا  نیمالا و  دلبلا   » وا رگید  رثا  .تسا  هتفای  تغارف  باتک  نیا  نتشون  زا  لاس 859  رد  يو  .دوش  یم  هتخانش  یمعفک »

نیما دمحم  دیـس  .دشاب  یم  ریـسفتلا » یف  ریـضنلا  هضارف   » مانب نایبلا  عمجم  صیخلت  دلج و  ود  رد  برعلا » لاثما  یف  برالا  هیاهن   » زین
(1) .تسا هدنام  اجرب  رایسب  وا  زا  مه  رعش  هبطخ و  هک  دیوگ  یم  تسا و  هدرب  مان  وا  يارب  باتک   49

یمعفک ِرعش 

هدیـصق ینایاپ  تایبا  زا  .دسر  یم  تیب  هب 190  هک  دراد  مخریدغ  فیـصوت  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  حدـم  رد  يا  هدیـصق  یمعفک 
تایآ و زا  يرایـسب  هب  نآ ، رد  هدیدرگ و  تبث  زین  وا  حابـصم »  » رد هدیـصق  نیا  .تسا  هدورـس  البرک  رد  ار  نآ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ 

: تسا هدش  هراشا  ع ، )  ) تیب لها  لئاضف  تایاور 

.دشاب یم  ات 188  ج 2/184  هعیشلا ، نایعا  زا  یمعفک  لاح  حرش  رد  بلاطم  مامت  - 1
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ْرورُّسلا ِموَی  ِرُوبُحلا و  ِموَی  ریدغلا َو  ِموَِیل  ًائینه  ًائینه 

ْروفغ ٍّبر  ِهمعن  ِمامِتا  هلِْالا َو  ِنیِدل  ِلامَکلا  ِموی  و 

ریمالا ِمامِالا  ِنینسَحلا  یبَا  یضَترُمِلل  ِهَرامِالا  ِموی  و 

يریما زور  .نامدرم  رب  وا  تمعن  مامتا  دنوادخ و  نید  لامک  زور  .تسا  يداش  تجهب و  زور  هک  ریدـغ  زور  دـشاب  كرابم  اراوگ و 
.تسا ناملسم  ّتلم  رب  وا  تماما  و  نیسح ، نسح و  ردپ  یلع  یضترم 

كاپ و هلهابم و  هیآ  هب  درامـش ، یمرب  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  یبقانم  نایم  زا  اـبیز  ینـالوط و  هدیـصق  نیا  رد  یمعفک 
: دیامن یم  هراشا  تسا  ریهطت  هیآ  هجیتن  لولدم و  هک  نت  جنپ  ندوب  رّهطم 

ْروهَّطلا ِتاذ  ِمُالا  ِْهیَْنبا و  یف  یتَا َو  ْلَه  َْتلََزن  ِهِحْدَم  یفَو 

ْریرَحلا َْسَبل  ًاریبک َو  ًاکُلم  ُهَّنَج َو  اورَبَص  اِمب  ْمُهازَج 

ْریبک ٍدْجَم  ٍمیظَع َو  ٍماقَم  یلَع  ْتِّلَد  لُهابَّتلا  ُيآ  َو 

ْرون ِّلُک  ِیلا  ِمانَالا  ُهادُه  هاجَّنلا  َنْفُس  ُّرُغلا  ُهُدالوَا  َو 

ْروهُّدلا ِْقلَخ  َْلبَق  ِهِشْرع  یلَع  مُهَءامْسَا  ُهّللا  َبَتَک  ْنَم  َو 

(1) ...ْریقَفلا ُْدفِر  َنومَرْکَالا َو  ُمُه  ْنورِهاّطلا  ُمُه  َنوبّیَّطلا  ُمُه 

تراهط و نابحاص  یگمه  هک  ناشیا  ردام  نیـسح و  نسح و  وا  رـسپ  ود  حدم  رد  زین  هدش و  لزان  یتا  له  هروس  ع )  ) یلع حدم  رد 
مه هلهابم  هیآ  .هدـش  هداد  هدـعو  نانآ  هب  یتشهب  ریرح  سابل  ریبک و  کلم  تشهب و  اهنآ  ربص  رطاـخب  هروس  نیا  رد  .دنتـسه  یکاـپ 

ّتینارون يوس  هب  مدرم  تیادـه  هیام  تاجن و  ياه  هنیفـس  یگمه  ع )  ) یلع هزیکاپ  دالوا  .دراد  ناـنآ  میظع  نأـش  ماـقم و  رب  تلـالد 
ناکاپ و نامه  ناشیا  .دوب  هدـش  هتـشون  یهلا  شرع  رب  ناشمان  تاقولخم ، همه  قلخ  زا  لبق  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناشیا  .دنتـسه 

.دنشاب یم  ارقف  هب  هدننکاطعا  دنراوگرزب و  میرک و  هک  دنتسه  یناگزیکاپ  نارّهطم و 

ج 2/188. هعیشلا ، نایعا  هب  دینک  عوجر  - 1
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قوتعم نبا  رعاش :

ایند هب  شردپ ، تافو  زا  دعب  لاس 1025  رد  قوتعم » نبا   » هب روهشم  يزیوح  يوسوم  قوتعم  نب  رـصان  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  دیس 
(2) .دوب هرصب  لها  زا  غیلب ، يرعاش   (1) .دمآ

بترم تاقرفتم » یثارم ، حـئادم   » لـصف هس  رد  ناوید  نیا   (3) .درک عمج  ناوید  رد  ار  وا  راعـشا  رثکا  هک  تشاد  قوتعم  ماـنب  يرـسپ 
هک قوتعم  نبا   (5) .دورس ص )  ) ربمایپ حدم  رد  ار  شا  هدیصق  نیلوا  لاس 1062  رد   (4) .تسا هدیسر  پاچ  هب  زین  راب  نیدنچ  هدش و 

(7) .تفر ایند  زا  لاس 1087  لاوش  رد 14   (6)، دوب هدش  جلف  یگدنز  رخاوا  رد 

: قوتعم نبا  ِرعش 

وا یمارگ  تیب  لها  و  ص )  ) ادـخ لوسر  حدـم  رد  هک  تسوا  حـئادم  قوتعم ، نبا  ناوید  هناگ  هس  لوصف  زا  یکی  دـش  رکذ  هچنانچ 
.تسا هدش  هدورس 

ياه شرافـس  ایاصو و  يداهلا » یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  هفـشر   » شباتک زا  لصف  کی  رد  هکنآ  زا  دـعب  یمرـضح  رکبوبا 
هک هدرک  زاب  تیبلا » لها  حدم  یف  راعـشا   » ناونع اب  ار  یلـصف  هداد ، رکذـت  ار  نانآ  هب  تبحم  تارثا  شتیب و  لها  هب  تبـسن  ار  ربمایپ 

ار قوتعم » نبا   » هدیصق زا  یشخب  باتک  نآ  رد  یمرـضح   (8) .تسا هدش  لقن  يدایز  تایبا  ینس  هعیش و  يارعـش  ءاملع و  زا  نآ  رد 
دـنک و یم  هراشا  ع )  ) تیب لها  یکاـپ  تمـصع و  تلیـضف  ریهطت و  هیآ  هب  فلتخم  ياهلکـش  هب  هک  هدروآ ، ص )  ) ربماـیپ حدـم  رد 

: تسا نینچ  نآ  زا  يا  هدیزگ 

ج 9/29. هعیرذلا ، - 1
ج 3/178. مالعالا ، - 2
ج 3/178. مالعالا ، - 3

ج 9/29. هعیرذلا ، ج 1/244 ؛ هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 4
ج 9/29. هعیرذلا ، - 5

ج 3/178. مالعالا ، - 6
ج 3/178. مالعالا ، ج 9/29 ؛ هعیرذلا ، - 7

ات 220. هحفص 189  زا  - 8
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یمَصَتْعُم ینْوَع َو  ِِهتَْرتِع  ُّبُح  يدَقَتْعُم َو  ینامیا َو  ینید و  ُهاوَه 

ِمِِهتاذ ُفاصوا  ْتَفَصَف  اورِّهُط  اورُهَط َو  ْدَق  ِنْزُملا  ِءام  َْلثِم  ٌهَّیّرُذ 

مَهِْقلَخ ِْلبَق  ْنِم  يرَولا  ِعیمَج  یلع  ْمَُهل  َدوهعلا  ُهّللا  َذَخَا  ٌهَِّمئَا 

ِمِِهلْضَف َهْجَو  َْتنابَا  ْمُهُؤادْعَا َو  ْتدَحَج  ام  ِبازْحَالا  ُهروس  ْتَقَّقَح  ْدَق 

ِمِِهب َْتتَا  ٍيآ  ْنِم  ُمْجَّنلا  ُرّونلا َو  ًافَرَش و  یحُّضلا  اّمَِعب َو  ام  ْمُهافَک 

؟ مِهِحْدَِمب ِّالا  یتَا  ْلَه  یتَا  ْلَه  َْتلََزن َو  ْمَهِْریَغ  یف  ْلَه  َمیماوَْحلا  ِلَس 

(1) ِمِهِدودُح یف  ِّالا  ُسجِّرلا  ُرَهُْطی  اورَصَن ال  ْدَق  ِهّللا  ِنیِدل  ٍّقَح  ُفویُس 

نوچ یکاپ  رد  هک  يا  هیرذ  ترتع و  .تسا  نم  یمرگ  تشپ  هاـنپ و  وا  ترتع  بح  نم و  داـقتعا  ناـمیا و  نید و  ص )  ) ربماـیپ قشع 
زا لبق  مدرم ، همه  زا  دـنوادخ  هک  یناماما  .تسا  فاص  لالز و  همه  ناشیا  تاذ  فاصوا  دـنا و  هدـش  رهطم  كاـپ و  دـنناراب و  بآ 

هچنآ ریهطت _  هیآ  و  بازحا _  هروس  هک  یتسردـب  .تسا  هتفرگ  نامیپ  دـهع و  ناشیا  قوقح  هب  تبـسن  رّذ _  ملاع  رد  و  ناشقلخ - 
مع ياه  هروس  نانآ  راختفا  فرـش و  رد  تسا  سب  .تسا  هدومن  راکـشآ  نشور و  دننک ، یم  راکنا  نانمـشد  هک  ار  ناشیا  لئاضف  زا 

رهد و هروس  ایآ  دنا ؟ هدش  لزان  ناشیا  ریغ  هرابرد  ایآ  هک  نک  لاؤس   (2) میماوح ياه  هروس  زا  ...و  مجن  رون و  یحض و  نولئاستی و 
هانگ سجر و  دندومن و  يرای  ار  ادخ  نید  هک  دنتسه  قح  ياهریـشمش  ناشیا  دنک ؟ یم  ار  نانآ  زا  ریغ  یـسک  حدم  یتا ، له  تایآ 

.ناشیا بناوج  دودح و  زا  رگم  هدشن  فرطرب  یگدولآ  و 

: دیوگ یم  نینچ  ءاسک  ثیدح  هب  هراشا  اب  رگید  ياج  رد  قوتعم  نبا 

اهابِْرقَا ْنِم  ُصاوَخلا َو  اهُحور َو  ُُمْتنَا  ِهَُوبُّنلا  ِیْحَولا َو  ِیَنب  ای 

اهاوَح ِءابَعلا  ُرَْخفَم  ٌهَْرتِع  ٍمارِک  ْنِم  ٌِمئارَک  ْمُُکتَْدلَو 

(3) ...اهالَت اهَلْضَف َو  ُهّللا  َنََّیب  ٍحْدَم  ُتایآ  ِباتِکلا  ِیف  ْمَُکل  ْمَک 

ص 200 و 201. يداصلا ، هفشر  - 1
.دنوش یم  عورش  مح »  » اب هک  ییاه  هروس  - 2

ص 203. يداصلا ، هقشر  - 3
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دنتسه ابع  تلیضف  بحاص  هک  یناراوگرزب  .دیتسه  ص )  ) یبن ناکیدزن  ناصاخ و  زا  توبن و  حور  امش  توبن ، یحو و  نادنزرف  يا 
...دنک یم  نایب  ار  امش  لئاضف  هک  نآرق  زا  یتایآ  رایسب  هچ  .دنا  هدروآ  ایند  هب  ار  امش 
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مهدزاود نرق  نارعاش  - 2-9

هراشا

.میزادرپ یم  نانآ  رکذ  هب  کنیا  هک  دنا  هدورس  هیریهطت »  » مهدزاود نرق  رد  رعاش  هس 

یمظاک يرقُم  رعاش :

نرق رداوـن  زا  (1) و  رعاش بیدا و  یملاع  يو  .تسا  هعیـش  ناـگرزب  زا  یمظاـک  يرقُم  نسحلاوبا  هفیلخ  نب  دـمحا  اضرلادـبع  خـیش 
رد یناوید  هک  يروـطب   (3) تسا رایـسب  همئا  حدم  رد  یمظاک  يرقُم  راعـشا   (2) .تسا هدـش  هدوتـس  لضف  شناد و  هب  هک  مهدزاود ،

رخآ رد  هک  هدوب  نانچ  يو  تداع   (5) .دشاب یم  دوجوم  دادـغب -  هّیمظاک -  رد  يا  هناخباتک  رد  نآ  لصا  (4) و  دراد ناشیا  حئادم 
(7) .تسا هدش  عقاو  لاس 1120  رد  وا  تافو   (6) .دروایب ار  شدوخ  مان  يا  هدیصق  ره 

: یمظاک يرقُم  ِرعش 

: علطم نیا  اب  هدش ، هدورس  یمظاک  يرقم  طسوت  ع )  ) نینمؤملاریما حدم  رد  تیب  لماش 71  يا  هدیصق 

ْراِحبلا يزاجملا  ِیف  ْرِطاُخت  الَف  راقِعلا  ُبابُح  ّیقیقح  ٌّرُد 

: دنک یم  هراشا  نینچ  ریهطت  هیآ  هب  ع )  ) یلع لئاضف  ندرمشرب  نمض  يو 

ْرایتْخا َُهل و  ِهّللا  َنِم  ًاَصَن  َْتتا  هیف  ِریهّطَتلا  ُهیآ  ْنَم 

ْراهَج ٌيآ  هیف  هیف  َلِْزنُأ  ْدَق  َو  ٍّمُخ »  » موی اهاط  اخَا 

ْراُعتال ٍهَبَْقنَم  ْنِم  َکیهان  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمویلَا 

ج 2/143. نیفلؤملا ، مجعم  ج 8/11 ؛ هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 11/361. ریدغلا ، - 2

ج 8/11. هعیشلا ، نایعا  - 3
ج 2/143. نیفلؤملا ، مجعم  ج 6/431 ؛ هعیشلا ، مالعالا  تاقبط  - 4

ج 9/688. هعیرذلا ، - 5
ج 8/11. هعیشلا ، نایعا  - 6

.تاحفص نامه  هعیشلا ، مالعا  تاقبط  هعیشلا ، نایعا  هعیرذلا ، ریدغلا ، - 7
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(1) ْران ُهّللا  ُِقلْخَی  َمل  ٍمَِدق  ْنِم  ِهِّبُح  یلَع  ُساّنلا  َعَمْجَا  َْول 

ریدغ زور  رد  ص )  ) مرکا یبن  هک  یـسک  هدش ، لزان  وا  یگدـیزگرب  هرابرد  دـنوادخ  فرط  زا  ریهطت  هیآ  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع
« مدرک لماک  ار  امـش  نید  زورما  نم   » دومرف دنوادخ  هک  يزور  .تخاس  دوخ  ردارب  ار  وا  دـش ، لزان  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  راهچ  هک 
رد مدرم  همه  رگا  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع .دزاـس  یم  زاـین  یب  وا  بقاـنم  رگید  زا  ار  وـت  ینادواـج  ریذـپان و  لاوز  تـبقنم  نـیا  و 

(2) ...درک یمن  قلخ  ار  شتآ  دنوادخ  ًالصا  دندوب ، هدیقع  مه  دحتم و  وا  یتسود 

تلالد هتـسناد و  رترب  رگید  يایـصوا  ءایبنا و  زا  ار  ع )  ) نینمؤملاریما يوبن ، ثیداح  زا  ماهلا  اـب  شرگید  هیریهطت  رد  یمظاـک  يرقم 
: دناد یم  یفاک  شترضح  ماقم  ّولع  نایب  رد  ییاهنت ، هب  ار  ریهطت  هیآ 

...ُءایِصوَالا َکب  ًارَْخفَم  ْلُِطْتلَف  ُءایبنالا  َِکیْعَس  َنود  َْتفَقَو 

ُءاِفتْکا اَهیف  َناَکل  ُمُکیف  ِریهطَّتلا  ُهیآ  يوِس  ْنُکَی  َْمل  اذا  َو 

ُءام ٌنیط َو  َناک  َسَیل  َْلب  َمَدآ  الَو  ٌنْوَک  َْسَیل  ًارون َو  َْتنُک 

ُءادَهُش ْمُه  یّصَو م َو  ٍیّلَِعب  ٍّمُخ » َموی   » ٌهَّیِصَو اوعاضَاَف 

ُءالِولا َّحَص  اَنل و  ًالوم  َت  ْحَبْصَا _ ْدََقل  اولاق  اوُخَبَْخب و  ام  َدَْعب 

(3) ...ُءاِرْتفا ِْهیَلَع  مُْهنِم  اذه  وی ِص َو  َْمل  َدَمْحَا  َّنَِاب  اولاق : َُّمث 

دوب هدشن  لزان  يا  هیآ  چیه  امش  هرابرد  رگا  .دننک  رخف  وت  هب  دیاب  هتسویپ  زین  ءایصوا  هدیسرن و  وت  ياه  تدهاجم  هب  ناربمایپ  شالت 
هن دوب و  يرگید  دوجوم  هن  هکیلاح  رد  دوب  دوجوم  وت  دوجو  رون  یلع ، ای  .درک  یم  تیافک  امش  تفارش  لضف و  رد  رهیطت ، هیآ  رجب 

ع)  ) یلع تیاصو  هرابرد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ تیصو  نانآ  .دوب  هدشن  هدیرفآ  مه  بآ  كاخ و  زونه  ًالصا  هکلب  دوب ، هدش  قلخ  مدآ 
دندرک و عیاض  داد ، ماجنا  ریدغ  زور  رد 

ج 8/11. هعیشلا ، نایعا  ج 11/356 ، ریدغلا ، - 1
بلاط یبا  نب  ّیلع  َّبُح  یلع  ُسانلا  َعَمَتجا  ول  دندومرف : ص )  ) ربمایپ هک  هدـمآ ، یمزراوخ  بقانم  رد  هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  - 2

.َراّنلا لّجوزع  ُهللا  َقَلَخ  اَمل 
ج 11/354. ریدغلا ، - 3
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اما يدش ! ام  يالوم  هک  وت  رب  داب  اراروگ  َکل » ٍَّخب  ٍّخـَب  : » دـنتفگ ع )  ) یلع هب  ناشدوخ  دـندوب و  ارجام  دـهاش  اهنآ ، همه  هکنآ  لاح 
.تسین شیب  یئارتفا  نیا  و  تسا !! هدومنن  تیصو  ص )  ) دمحا هک  دنتفگ  .دندرک  راکنا  دعب 

.تسا هتخادرپ  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تماما  رد  لالدتسا  هب  يوق  لئالد  اب  (1) و  هدورس تیب  رد 384  یمظاک  يرقم  ار  هدیصق  نیا 

ج 11/355. ریدغلا ، - 1
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احیسم دنوخآ  رعاش :

رد  (3)« احیسم دنوخآ   » ای  (2)« احیسم  » هب روهشم   (1) يوسف یئوکشَدَف  لیعامسا  یلوم  رسپ  يوَسَف ، لیعامسا  نب  حیسم  دمحم  یلوم 
ینالوط دی  زین  بدا  رعش و  تمکح و  هفسلف و  رد  دیسر و  داهتجا  هبترم  هب  هقف  رد  هک  تسا  ییاملع  زا  يو  .دمآ  ایند  هب  لاس 1037 

زا .تسا  هدورـس  یم  وـکین  ناـبز  ود  ره  هب  اریز   (5) هدوب حیـسم »  » یبرع رعـش  رد  و  ینعم »  » یـسراف رعـش  رد  وا  صلخت   (4) .تشاد
ناطلس نامیلـس و  هاش  نامز  رد   (6) .دندومن يدرگاش  وا  دزن  ءاملع  زا  يرایـسب  تسا و  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  لک  داتـسا  نادرگاش 

داریا تباتک و  رد  احیـسم   (8) .تفرگ تیاور  هزاجا  زین  یـسلجم  همـالع  زا  (7) و  دیسر یمالسالا » خیش   » ماقم هب  زاریـش  رد  نیـسح 
وا رگید  راثآ  زا   (10) .دنا هداد  تبسن  يو  هب  ار  بَطُخ »  » باتک (9) و  هدنام اج  هب  وا  زا  یغیلب  ياه  هبطخ  تشاد و  تراهم  مه  هبطخ 
ابیز يا  هبطخ  اـب  هک  دـشاب  یم   (12)« دیرجتلا حرـش  یلع  هیرـضخلا  یـشاوحلا  یلع  هیوسفلا  یـشاوحلا   » زین »(11) و  بجاولا تابثا  »

.تسا هدش  عورش 

ناهج زا  مشچ   (14) دوب وا  یلصا  نطو  هک  هیوکـشدف  هیرق  رد   (13) یگلاس دودـح 90  نس  رد  لاس 1127 و  هب  احیـسم »  » ماجنارس
.تسب ورف 

ج 11/372. ریدغلا ، ج 9/413 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
ج 11/372. ریدغلا ، - 2

( . ج 7/185 هعیرذلا ،  ) .تسا فورعم  مه  احیسم » یلوم   » هب يو  ج 9/413 . هعیشلا ، نایعا  - 3
ج 11/372. ریدغلا ، - 4
ج 11/372. ریدغلا ، - 5

ج 7/185. هعیرذلا ، ج 11/372 ؛ ریدغلا ، ج 9/413 ؛ هعیشلا ، نایعا  - 6
ج 9/413 هعیشلا ، نایعا  - 7

ج 7/185. هعیرذلا ، - 8

ج 11/372. ریدغلا ، - 9
ج 7/185. هعیرذلا ، - 10
ج 11/372. ریدغلا ، - 11

ج 10/56. هعیشلا ، نایعا  - 12
ج 9/413. هعیشلا ، نایعا  ج 11/372 ؛ ریدغلا ، - 13

ج 9/413. هعیشلا ، نایعا  - 14
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: احیسم دنوخآ  ِرعش 

: میروآ یم  ار  نآ  زا  يا  هدیزگ  ام  هدش و  رکذ  ع )  ) نینمؤملاریما لئاضف  زا  يرایسب  نآ  رد  هک  دراد  ابیز  يا  هدیصق  احیسم 

ِناسنِا ٍّنِج َو  ْنِم  ِهّیِرَبلا  َیلَع  ُهَتَعاط  ُنامحَّرلا  َضَرَف  يّذلا  َیِلا 

ِنآرق ُتایآ  َْلب  ٍهاروت  ُرافْسَا  ُهَِحئادَم  يواحلا  یضَترُملا  ٌِّیلَع 

ِناّیِس ِهّللا  َلوسَر  ُهَّنَِاب َو  انُربُْخی  ٍْلثِم  ْنَع  ُبَّرلا  َهَزَّنَت 

یناقلا ِهِْفیَس  ْنِم  ٌمِدَْهنُم  ُْرفُکلا  ٌِمئَْتُلم َو  ُلْمَّشلا  ٌمَظَتنُم َو  ُنیّدلاَف 

ِناثوَا َْدنِع  ٌفوکع  ًاّرُط  ُساّنلا  ٍمَلُظ َو  یف  ِهّللا  ِلوسَِرب  يَدتقا  ِدَق 

؟ ینالاو ُهالاو  ْنَمَف  ٌّیلَع  اذه  مَُهل  َلیق  ُْثیَح  ُهاوِس  َدیُرا  ْلَهَف 

ِناقُرف َرارْسَا  اوُمَهْفَی  َْمل  ُهالول  َهَمِطاِفل  ًاْوفُک  اودِجَی  َمل  ُهالَول 

(1) ِناثوَا ِساجْرَا  ْنِم  َْتیَبلا  رَّهَطَف  ُهَِدلوم  ِهّللا  ُتَیب  َناک  يّذلا  وُه 

هک تسا  یسک  یضترم  یلع  هدومن ، بجاو  ار  وا  تعاطا  سنا ، نج و  زا  معا  تاقولخم  همه  رب  دنوادخ  هک  یسک  هاگـشیپ  هب  هیده 
ادخ لوسر  اب  وا  هدومن و  كاپ  هزنم و  ار  وا  دـنوادخ  هدـش ، رکذ  وا  لئاضف  حـئادم و  نآرق  تایآ  رد  مه  تاروت و  ياهرِفِـس  رد  مه 

ربمایپ هب  وا  یماگنه  .تشگ  مدـهنم  رفک  دـش و  مظنم  نید  وا  ریـشمش  هیاـس  ریز  .دنتـسه  يواـسم  تمـصع _  یکاـپ و  رد  (ص _ )
: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  ریدـغ  ثیدـح  رد  ایآ  .دـندرک  یم  تدابع  اه  تب  فارطا  هدوب و  تملظ  رد  مدرم  همه  هک  درک  ادـتقا  (ص )

تایآ ینک  یم  رکف  ایآ  تسا ؟ دارم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  ریغ  هتـشاد » تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا  یلع  نیا  »
نشور نآرق  رارسا  هن  دش و  یم  ادیپ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  يارب  ییاتمه  رسمه و  هن  دوبن ، وا  رگا  هدش ؟ لزان  وا  ریغ  رد  هلهابم 

...درک كاپ  اه  تب  دوجو  زا  ار  هبعک  هک  دوب  وا  تسوا و  دلوت  لحم  هبعک ، ادخ ، هناخ  هک  تسا  یسک  وا  تشگ _  یم 

ریدغلا 11/369 و 370. - 1
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یم نینچ  لوا  تیب  يارب  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدومن  سیمخت  ار  احیسم  دنوخآ  هدیـصق  نیا  یناتـسرهش  نیـسح  دمحم  دیـس  همالع 
: دیارس

ُهَتَعیش ُراتْخُملا  َرََّشب  يّذلا  یلا  ُهَتَنیط  ُراَبَجلا  َرَّهَط  يّذلا  َیِلا 

ُهَتَعاط ُنامحّرلا  َضَرَف  يّذلا  یِلا   » ُهتَّدَوَم یبرُقلا  َبَجْوَا  يّذلا  َیِلا 

(1)« ِناسنا ٍّنج َو  ْنِم  ِهَّیرَبلا  یَلَع 

، هداد تشهب  تراشب  ار  وا  ناوریپ  نایعیـش و  نأشلا  میظع  ربمایپ  هدومن و  رهطم  كاپ و  ار  وا  تنیط  تاذ و  دـنوادخ ، هکیـسک  يوسب 
بجاو ار  وا  تعاـطا  سنا  نج و  همه  رب  دـنوادخ  هک  یـسک  هدـش ، بجاو  تدوم »  » هیآ رد  وا  یتـسود  تدوم و  هک  یـسک  يوـسب 

.تسا هدومن 

.تسا نآ  هب  دنتسم  دراد و  یثیدح  ای  هیآ  هب  هراشا  اه  عارصم  زا  مادک  ره  هک  تسا  هجوت  لباق 

ج 11/372. ریدغلا ، - 1
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یمرضَح رعاش :

نمحرلادبع رکبوبا  یلو  میتفاین  وا  زا  یلاح  حرش  .تسا  تیب  لها  بحم  ءارعـش  زا  یماش ، یمرـضح  بیذوبا  نب  رمع  نب  دمحا  خیش 
هیقف  » »و خیـش  » ناونع هب  اج  دـنچ  رد  يداهلا » یّبنلا  ینب  لئاضف  نم  يداـصلا  هفـشر   » باـتک بحاـص  یعفاـش ، یمرـضَح  دـمحم  نب 
رعاش ًالامتحا   ، (2) هتسیز یم  نرق 13  رد  یمرضح  رکبوبا  هک  اجنآ  زا   (1) .تسا هدروآ  ار  شیابیز  راعـشا  هدرک و  دای  وا  زا  بیدا »

.تسا تشاد  تایح  نرق 12  رد  روبزم ،

: یمَرْضَح ِرعش 

تاراختفا زا  یکی  وا  .تسا  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هب  وا  تبحم  قشع و  هدنهد  ناشن  هدنام ، یقاب  یمرـضح  زا  هک  رعـش  رادقم  نیمه 
: دناد یم  هدش ، كاپ  رهطم و  هناخ  هب  ندوب  بوسنم  ار  ص )  ) دمحم لآ 

ُِعلاو ٌّبَص  ُتْشِع  ام  ْمِِهب  یَنِا  ٍدّمَُحم  ِلآ  ِبُح  یف  یِمئال  ای 

ُِعئاب ّینِاَف  یّنِم  اِهب  اوَضْرَی  ْنِاَف  ٍنَمَث  ِالب  ٌّقِر  ْمَُهل  یسْفَن 

ُِعئارَذ َّدُع  نِا  ُِعئارّذلا  ُمُهَف  َُهلآ  يِّدُو  ُُهتَّبَحَم َو  یبْسَح 

ُِعبات ِرّهَّطُملا  ِْتیَبلا  َنِم  ٌبَسَن  مِِهلوصُِاب  يرَولا  َرَخَْتفا  اذَا  ْمَُهل  َو 

ُعِضاوَخ َّنُه  ُهُصَمخَا َو  َنِْسبَی  ًادِجاوَس َو  ُموجُّنلا  َُهل  ُّرَِخت  ٌبَسَن 

(3) ُعِجار ِهَُّوبُّنلا  ِلْصَایِلا  ٍعْرَف  ْنِم  ِْقلَخلا  ِعوُرف  یف  ُمَرْکَا  َعْرَف  ال 

نودب نم  ناج  .متسه  اهنآ  يادیش  قشاع و  ما  هدنز  ات  نم  نادب  ینک ، یم  تمالم  ص )  ) دمحم لآ  ّبح  ببس  هب  ارم  هک  یـسک  يا 
ارم وا  لآ  هب  قشع  و  ص )  ) ربمایپ تبحم  .ما  هدنشورف  دننک ، يرادیرخ  نم  زا  دنوش  یضار  رگا  هک  تسا  ناشیا  کلمت  رد  اهب 

ص 210 و 231 و 293. يداصلا ، هفشر  - 1
ج 2/294. هعیشلا ، نایعا  ج 1/438 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  ج 2/65 ؛ مالعالا ، - 2

ص 231. يداصلا ، هفشر  - 3
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هک دنراد  ییالاو  بسن  ناشیا  دننک ، رخف  دوخ  هشیر  بَسَن و  هب  مدرم  هک  هاگ  نآ  .دنشاب  یم  نم  هانپ  اهنت  نانیا  هک  دنک  یم  تیافک 
چیه مدرم ، عورف  اـه و  هخاـش  نیب  رد  .دـنتفا  یم  هدجـس  هب  نآ  تمظع  ربارب  رد  ناگراتـس  هک  یبـسن  .ددرگ  یمرب  رهطم » تـیب   » هـب

.دراد لاصتا  توبن ، لصا  هب  هک  دسر  یمن  هخاش  عرف و  نآ  هب  تلیضف  رد  يا  هخاش 

لـسن زا   ) ربمایپ نارـسپ  ناشیا ، هک  دـنک  یم  حیرـصت  ناهانگ ، زا  تیب  لها  ریهطت  هب  هراـشا  رب  هوـالع  يرگید ، تاـیبا  رد  یمرـضح 
.دنشاب یمن  وا  تیب  لها  زا  ص )  ) ربمایپ نارسمه  سپ  .دنتسه  س )  ) ارهز همطاف 

ِرِهاط ُّلُک  َُهل  ٌبوْسنَم  ِسْجِّرلا ، َنِم  ٌرّهَطُم  ٌْتَیب  ِهّللا  ُمالَس  ْمِْهیَلَع 

ِروکَّشلا َدْـمَح  یفَطْـصُملا  یَنب  ْمُکِدادِوـِب  اـنَّصَخ  ٍّبَِرل  ًادْـمَحَف   (2) يرَزْأَم ِّدَـش  ِلـْبَق  ْنِم  اَِـهب   (1) یماـیُه یتَِّلبِج  یف  ٌهَروذـْبَم  ْمُُـهتَّبَحَم 
(3) ِِرباثُملا

تبحم قشع و  .تسا  ناشیا  هب  بوسنم  دشاب  كاپ  مه  سکره  دنا و  هدش  كاپ  هانگ  سجر و  ره  زا  هک  ینادناخ  نآ  رب  ادخ  مالس 
قشاع و نونجم و  تبحم ، نآ  هب  یکدوک -  رد  ینعی  نم _  ندش  يوق  زا  لبق  هک  هدش  هتـشاک  نم  تقلخ  لصا  رد  رذـب  نوچ  اهنآ 

ناسنا هدنزارب  هک  يرکش  یفطصم ، نارسپ  يا  داد ، صیصخت  تیب  لها  امش  یتسود  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  رکـش  .تسا  هدش  ناریح 
.تسا یکی  وا  نابز  لد و  هک  تسا  يرکاش 

ج 15/182) برعلا ، ناسل   ) .قشع زا  نونج  تسا ، نونج  دننام  مایُه : .عوضوم  نآ  رد  هدش  ناریح  رمَالا : یف  َماه  - 1
( . هیآ 31 هط  هروس   ) نک مکحم  وا  هلیسو  هب  ار  متشپ  يرْزَا : هب  دُدُْشا  ج 1/132 ) برعلا ، ناسل   ) تدش توق و  رْزَأ : - 2

ج برعلا ، ناسل   ) تسین هناگود  شلعف  لوق و  هک  یسک  .امهتمزالم  لعفلا و  لوقلا و  یلع  ُصرحلا  رمَالا ، یلع  هبَظاوملا  هََرباثملا : - 3
ص 210. يداصلا ، هفشر  رعش : عبنم  ( 2/81
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مهدزیس نرق  نارعاش  - 2-10

هراشا

نیمه رب  .دریگ  یمن  رب  رد  ار  مهدراـهچ  نرق  اذـل  دـشاب ، یم  ثیدـح  رـصع  اـت  راعـشا ، یـسررب  شهوژپ ، نیا  عوضوم  هک  اـجنآ  زا 
.دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  مهدزیس  نرق  ياه  هیریهطت  شهوژپ ، شخب  نیرخآ  رد  کنیا  ساسا ،

يریسع ِیعفاش  رعاش :

لاس هب   (3) مهدزاود نرق  ءارعش  زا  یعفاش _  يریسَع _  یظفح   (2) یلاجر  (1) یلیَجُع يرکب  نب  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش 
هیقف بیدا و  خروـم و   (6) .تسا هدرک  لیـصحت  دـیبز »  » رد زین  لحم و  نامه  رد  هدـمآ و  ایند  هب  ریـسع »  » رد ای 1133(5)   (4)1140

زا هیردیحلا » بقانملا   » شباتک رد  یفوتم 1252 )  ) یناورش دمحا  ازریم   (8) .تسا هتشاد  یتسد  زین  رگید  مولع  یضعب  رد  (7) و  هدوب
(10) .تسا هدومن  فصو  لاضفم » فراع   » و لآلا » بحم   » دننام يریباعت  اب  ار  يو  (9) و  هدرک دای  وا 

« لائللا رهاوج   » مان اب  وا  دوخ  هزوجرا  حرش  هک  لآلا » لئاضف  یف  لائللا  رهاوج  دقع  حرـش  یف  لآملا  هریخذ  : » هلمج زا  دراد  ییاهباتک 
هزوجرا نیا  مان  یضعب   (12) .دشاب یم  بصعت  زا  شا  يرود  تیب و  لها  هب  شا  هقالع  تدـش  وا و  هدـیقع  نسح  لیلد  ،(11) و  تسا

وا رگید  ياهباتک  زا   (13) .دنا هتسناد  لآلا » حدم  یف  لائللا  رهاوجلا  دقع   » ار

میج و حـتف  نیع و  مض  هب  لـیجع  ج 2/759 ) برع ، لـئابق  مجعم   ) تسا نمی  یلاـها  زا  لـیجع  ماـن  هب  يدرف  هب  بوسنم  یلیَجُع  - 1
( . ج 6/416 داشرلا ، يدهلا و  لبس   ) تسا ءای  نوکس 

( . روبزم رعاش  رسپ  لاح  حرش  رد  ج 3/74  نیفلؤملا ، مجعم   ) تسا ریسع  هقطنم  رد  ییاتسور  مان  لاجر  - 2
ج 1/144 و 309. ریدغلا ، - 3

ج 1/173. نیفلؤملا ، مجعم  - 4
ج 1/154. مالعالا ، - 5
ج 1/154. مالعالا ، - 6
ج 1/154. مالعالا ، - 7

ج 1/173. نیفلؤملا ، مجعم  - 8
ص 47. نونظلا ، فشک  لیذ  - 9

ج 8/373. راونالا ، تابقع  هصالخ  - 10
ج 1/154. مالعالا ، - 11

ج 8/375. راونالا ، تابقع  هصالخ  - 12
ج 1/173. نیفلؤملا ، مجعم  - 13

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 272 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_11
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_12
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12973/AKS BARNAMEH/#content_note_256_13
http://www.ghaemiyeh.com


257 ص :

و رعـش ، رد   (3)« هیـسنالا هفحتلا  هیـسدقلا و  ُهَْحفَنلا   » »(2) و هقود یلاـها  نع  هقوعلا  لـح   » »(1) و يدنهلا ناحیرلا  يّدـجلا و  میـسنلا  »
(5) .دنا هداد  تبسن  وا  هب  مه  ار  هعوعولادر »  » مان هب  يا  هموظنم  .درب  مان  ناوت  یم  ار   (4)« هیدوبعلا فئاظو  یف  هیسدقلا  هحفصلا  »

.تفر ایند  زا   (8) شنطو رد  ای 1223(7)  لاس 1228(6)  رد  ماجنارس 

: يریسَع ِیعفاش  ِرعش 

رد یناورـش  دـمحا  خیـش  ار  وا  هیریهطت  هلمج  زا  .دراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لـئاضف  رد  يدـیاصق  یعفاـش  رداقلادـبع  نب  دـمحا 
سپـس .تسا  هدیـشک  مظن  هب  ار  ءاـسک  ثیدـح  ماـمت ، ییاـبیز  هب  هدیـصق  نیا  رد  رعاـش  هک  هدروآ   (9)« هیردـیحلا بقانملا   » شباتک

: تسا هداد  رادشه  تیب  لها  نانمشد  هب  هدرک و  لالدتسا  نآ  اب  و  هدومن ، انعم  ارنآ  تادرفم  هیآ و  اناوت ، يرسفم  نانوچ 

ْتَرَّهَط ُمُهُسْجِر َو  ْتَبَهْذَا  َْتلََزن َو  ْمهیف  ِریهْطَتلا  ُهَیآ  َو 

َُهلآ َّصَخ  ُهانکُس َو  ِْتَیب  یف  ُهَلْهَا  اوُعْدَی  َماق  اهالَت  اَمل 

الَهَْتبا اعَد َو  َُّمث  ْمُهَعیمَج  الَّلَج  اسِکلا َو  َتَْحت  ْمُهَلَخْدَا 

یئاصَع ْمُه  یَتَیب َو  ُلْهَا  ْمُه  ِءالُوه  َّمُهَّللا  َلاق  َو 

ْنمََّزلا ِّرَم  یلَع  ٌملِس  ْمُهََملاس  ْنم  ٌبْرَح َو  ْمَُهبَراح  ْنَِمل  ّینَا 

ْلَجَا ٍهالَص َو  یکْزَا  ُمِْهیَلَع  ْلَصَف  یّنِم  ْمُه  ْمُْهنِم َو  ینَّنَا  َو 

ِرِّهَط ُمُْهنَع َو  ْبِهْذَا  َسْجِّرلا  ِرِفْغا َو  ْمُْهنَع َو  ِضْرا  ْكِراب َو  ْمَحْرا َو  َو 

ج 1/154. مالعالا ، - 1

ج 1/154. مالعالا ، - 2

ج 1/154. مالعالا ، - 3
ج 1/173. نیفلؤملا ، مجعم  - 4

ج 2/543. قحلا ، قاقحا  - 5
ج 1/173. نیفلؤملا ، مجعم  - 6

ج 1/154. مالعالا ، - 7
ج 1/173. نیفلؤملا ، مجعم  - 8

ج 8/374 و 375. راونالا ، تاقبع  هصالخ  - 9
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ْهَِدئاع ِلُِّکل  ِلْضَفلا  ُعَْبنَمَو  ُهَدِعاقلا  ُلْصَا  ُهَیآلا  ِهِذهَف 

ارْصَق ْمِهیف  َدارُملا  ُرِصُقَی  ارْصَحلا َو  ُدیُفی  ٌفرح  امِّنِا »  » َو

(2) يرَْقبَْعِلل ًهَراِشا  ًارَّکَنُم  ِرَدْصَْملِاب  ْمُهَریهْطَت  ًادِّکَُؤم   (1) ْنَرَدَو ٍسْجِر  َّلُک  ْمُْهنَع  َبِهُْذی  ْنَا  َْریَغ  ْمِهیف  ُهّللا  ُدیُری  الف 

یفاُصن ْمِهیلاُون و ال  الَف   (3) یفاجلا ُمِِهئادْعَا َو  ُّلُکَو 

ِهلْسُر ِْریَخ  َهَّمِذ  اْوَعَر  ام  ِهلْصَِوب َو  اوِرُما  ام  اوعَّطَق  ْدَق 

اورَدَغ ْمُهَدوهُع َو  اوضَقَنَو  اورَجَه  َهِدالوَا َو  یف   (4) هْوّقَع

؟ ْهَّجُّللا ِیف  ٌقراغ  وْجنَی  َْفیَک  ْهِّجُحلا َو  اقِّللا و  َموَی  ْمُهُرْذُع  ام 

؟ اولَعَف ام  یلَع  ُهّللا  َدِهشَو  اوِلئُس  ام  اِذا  َنولوقَی  اذام 

ِّقَعلا   ِ لْهَا َْنَیبَو  ُمُهَْنَیب  ِّقَحلا  ِمْکُِحب  ُهّللا  ُمُکْحَی  َو 

ْهَمَصاخُملا ِسِلْجَم  یف  اورَضَح  ْدَق  همطاف  یضَترُملا َو  یفَطْصُملا َو  َو 

...یضَر ْنَم  افَج َو  ْنَِمل  ًهَلْجَخ  یضَْقنَت َو  مِْهیَلَع ال  ًهَرْسَح  ای 

ِلاملا َسأَر  َْحبّرلا َو  َعِّیَض  ْدَق  ِلاح  ِّلُِکب  ٌنوبْغَم  َكاذَف 

ِْریَغلا اَْینُِدب  ُهَنید  َعاب  ِْریَخ َو  ِّلُِکب  ینْدَالا  َلَْدبَْتتسا  َو 

ُِعبَّتَی َُهل  ْنَم  ِءاِول  َتَْحت  ُعَمُْجی  ٍقیرَف  ُّلُک  ٍدَغ  یف  َو 

اعْمَّسلا َِقلا  َْتئِش َو  ْنَِمل  ْرَتْخاَف  یعُْدی  ٍمامِاب  ٍسانُا  ْلُک  َو 

یماگنه .هتخاس  رهطم  كاپ و  ار  ناشیا  هدش و  لزان  مالـسلا » مهیلع  اهنآ  رـسپ  ود  همطاف و  یلع و  ربمایپ و   » ناشیا هرابرد  ریهطت  هیآ 
تیب لها  دومرف  توالت  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک 

( . ج 2/1552 حاحص ،  ) خَسَولا ْنَرَّدلا : - 1
دنتفگ يرقبع  هداد و  تبسن  نآ  هب  ار  یبیجع  رما  ره  سپس  .تسا  نج  لحم  دنا  هدرک  نامگ  بارعا  هک  تسا  یعـضوم  مان  رقبع  - 2

( . ج 9/23 برعلا ، ناسل   ) .دندیمان يرقبع  ار  ریبک  دیس و  هک  اجنآ  ات  دش  رت  عیسو  نآ  لامعتسا  دعب 
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( . 2/1677 حاحص ،  ) هدننک متس  یفاج : ِّربلا ، فالخ  افج  - 3
َعَطَق َّقَش و  يانعم  هب  َّقَع  زا  نآ  لصا  تساهنآ و  هب  یکین  دـض  نیدـلاو  قوقع  اـمهنم -  ُهَمِحَر  ْلِـصَی  مل  اـمهَعطق و  ْهیَدـلاو : َّقَع  - 4

( . ج 9/323 برعلا ، ناسل   ) تسا
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نانآ نمشد  اب  تسایند  ایند  ات  نم  .دنتسه  نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ  هک  درک  اعد  نینچ  سپـس  .دناشوپ  ابع  اب  درک و  توعد  ار  دوخ 
.نک كاپ  يدب  ره  زا  تسرف و  تاولـص  نانآ  رب  ایادخ  .متـسه  اهنیا  زا  نم  نم و  زا  اهنیا  .متـسه  تسود  نانآ  تسود  اب  و  نمـشد ،

.هدومرفن ناـشیا  ریغ  يارب  ار  هدارا  نیا  ادـخ  ینعی  دـشاب  یم  رـصح  فرح  نآ  لوا  رد  اـمنا »  » .تسا تیب  لـها  لـئاضف  عبنم  هیآ  نیا 
هب ناراکمتس  نانمشد و  همه  .دنکب  نانآ  تمظع  تدایـس و  هب  هراشا  ات  هدومن  دیکأت  يا  هرکن  ردصم  اب  ار  ندرک » كاپ   » نیا سپس 

نیرتهب قح  دوب و  هدـش  ناـشیا  لـصو  هب  رما  هک  یناـسک  اـب  دـندرک  عطق  اریز  میرادـن  تسود  ار  اـهنآ  اـم  هک  دـننادب  ناـنآ ، ِقوقح 
زور رد  تسیچ  اهنآ  رذع  ایآ  دنتسکش ، ار  ناشیاهدهع  هدرک و  شدالوا  رد  ار  ص )  ) ربمایپ محر  عطق  هدومنن و  تاعارم  ار  ناربمایپ 

؟ دـنراد یباوج  هچ  دوش  لاؤس  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  ترتع  هرابرد  اهنآ  زا  هک  یناـمز  دـنبای ؟ یم  تاـجن  هکلهم  زا  روطچ  تماـیق و 
زا ياو  .دوب  دنهاوخ  رضاح  همصاخم  همکاحم و  سلجم  رد  همطاف  یلع و  ربمایپ و  درک و  دهاوخ  قح  هب  مکح  اجنآ  دنوادخ  يرآ ،

رطاخ هب  ار  دوخ  نید  اهنآ  و  هیامرـس ، لصا  رد  مه  دـندرک و  ررـض  دوس  رد  مه  اریز  دوش  یمن  ماـمت  هک  اـهنآ  ِتلاـجخ  ترـسح و 
ٍسانُا ُّلُک  وُعْدـَن  َموَی  دـنا _  هدومن  تعاطا  وا  زا  هک  دنتـسه  یـسک  مچرپ  ریز  یهورگ  ره  تماـیق  يادرف  دـنتخورف ، نارگید  ياـیند 

.ینیزگ یمرب  تماما  تعباتم و  يارب  ار  یسک  هچ  نک  تقد  سپ   (1) ْمِهِمامِِاب

هیآ 71. ءارسا  هروس  - 1
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ریَبُج نبا  رعاش :

نیما نسحم  دیس  و  راصبالارون »  » رد یجنْلبَش  ار  وا  رعـش  اّما  میتفاین  تسد  وا  لاح  حرـش  رب  هک  تسا  ینارعاش  زا  ریبُج  نب  نسحلاوبا 
هعیـش يو  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دـیآ  یمرب  وا  راعـشا  زا  هچنآ  .دـنا  هدرک  لقن  ریدـغلا »  » رد ینیما  همالع  و  هعیـشلا » نایعا   » رد یلماع 

.تسا هدوبن 

: ریَبُج نبا  ِرعش 

ارْهِّزلا َهَمِطاف  ِْهیَْطبِس َو  ًاِّیلَع َو  ِهِّمَع  َْنبا  یفَطْصُملا َو  َِّیبَّنلا  ُّبُِحا 

ًارْهُز ًامُْجنَا  يدُهلا  ُْقُفا  مهُعَلطَا  ُمُْهنَع َو  ُسْجِرلا  َبِهُْذا  ٍْتَیب  ُلْهَا  ْمُه 

(1) ...يرْخُِالل ِِرئاخَّذلا  یَنْسَا  ْمُهُّبُحَو  ٍِملْسُم  ِّلُک  یلَع  ٌضْرَف  ْمُُهتالاُوم 

رفن جـنپ  نیا  هک  ارهز  همطاف  ار و  نیـسح  نسح و  شا  هون  ود  ار و  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  ّمعرـسپ  ار و  هدـیزگرب  ربمایپ  مراد  تسود 
بجاو یناملـسم  ره  رب  اهنآ  یتسود  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  .هدرک  رود  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  دنتـسه  یتیب  لها 

.تسا ترخآ  يارب  هریخذ  نیرتالاب  ناشیا  هب  تبحم  هدش و 

.دنک یمن  ریهطت  هیآ  مکح  رد  لخاد  ار  یسک  ءاسک ، باحصا  نت  جنپ  زا  ریغ  یلو  تسین  هعیش  هکنیا  اب  ریبج  نب  نسحلاوبا 

ج 2/311. ریدغلا ، ص 127 ؛ راصبالارون ، ج 9/694 ؛ قحلا ، قاقحا  - 1
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یتاعاس رعاش :

(3) هرهاق رد  لاس 1241  هب  هک  تسا  يرصم  رعاش  بیدا و   (2) یتاعاس هب  روهشم  يرصم ، یل  هلیز  یفطصم  نب  توفص   (1) دومحم
نیمدـقتم زا  نف  ود  نیا  رد  تشگ و  فورعم  رثن  مظن و  هب  هک  اـجنآ  اـت   (4) .تخومآ بدا  هیردنکـسا  رد  درک و  دشر  هدش ، دـلوتم 

.درب دوخ  هارمه  اهرفـس  زا  يرایـسب  رد  دومن و  مارکا  ار  يو  هکم  ریما  هتفر ، جح  رفـس  هب  دش  هلاس  هک 20  یماگنه   (5) .دش هدرمش 
ببس هب  يو   (6) .تفریذپ ار  يددعتم  بصانم  هدرک و  ترجاهم  هرهاق  هب  یتاعاس  سپس  .دروآرد  رعش  هب  ار  ریما  نیا  ياهارجام  اذل 

تارظانم و شرصع  ءابدا  اب   (7) .دوبن نیا  شلغـش  یلو  دـش ، فورعم  یتاعاس »  » هب هتـشاد  اه  تعاس  راک  هب  هک  يا  هقالع  تراهم و 
مان ار  یتاعاس » ناوید  رـصتخم   » و تاجودزم »  » وا راثآ  زا   (9) .درک یم  صلخت  توفص » هب   » رعـش رد  (8) و  هتشاد يدایز  تالسارم 
لاس رد  شتافو   (12) .تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  دلج  کی  رد  هک   (11) دشاب یم  هجوت  لباق  وا  رعش  ناوید  یلو   (10) دنا هدرب 

(13) .تسا هدش  عقاو   1298

: یتاعاس ِرعش 

هدـش روآدای  اهنآ ، يارب  ار  ریهطت  هیآ  تلیـضف  هدومن ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هب  باطخ  نآ  رد  هک  يا  هدیـصق  رد  یتاعاس 
: دیوگ یم 

.هلاحکاضررمع لثم  دنا ، هتسناد  دمحم  ار  وا  مان  یضعب  - 1
ج 7/174. مالعالا ، ج 3/361 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  ج 1/996 ؛ هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 2

ج 3/361. نیفلؤملا ، مجعم  ج 7/174 ؛ مالعالا ، - 3
.نامه - 4

ج 1/996. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 5
ج 1/996. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  ج 7/174 ؛ مالعالا ، - 6

ج 7/174. مالعالا ، - 7
ج 1/996. هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 8

ج 6/419. نیفراعملا ، هیده  - 9
ج 7/174. مالعالا ، - 10

ج 3/513. نونکملا ، حاضیا  ج 3/361 ؛ نیفلؤملا ، مجعم  ج 1/966 ؛ هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم  - 11
ج 6/419. نیفراعلا ، هیده  - 12

.تسا هدش  تبث  وا 1295  تافو  لاس  نونکملا  حاضیا  نیفراعلا و  هیده  رد  - 13
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ِتاوَهَّشلا ِدَی  ِفُّفَعَّتلا ال  ِدَِیب  ِِهنامُج  ُدوقُع  ْتَمَظَْتنا  ِدَق  ٌبَسَن 

ِتارَمَثلا ِبَیْطَا  ْنِم  ْمُِکب  َْتتَاَف  اهِحْوَِدل  ُِّیبَّنلا   َ سَرَغ یّتلا  َْکِلت 

ِتاْریَخلا َیِلا  اوقَبَتْسا  ِنَم  ُُمْتنَا  ُُمْتنَا  ُْمْتنَا  ِءارهَّزلا  ِیَنب  ُْمْتنَا 

ِتاوَلَّصلا َهَِّمئَا  َنوفِکاعلا  َنودجاّسلا  َنوعِکاّرلا  َنوعِشاخلا 

ِهاکْشِملا ِحابْصِملا َو  ِرّونلاَک َو  ُُهنید  َنیلَسْرُملا َو  ُْریَخ  ُْمْتنَا َو 

ِهاغُط ِلعِْفب  اومِهُُّتا  ُسجِر و ال  ْمُُهنْأَش  ام  اورِّهُط ، ٍْتَیب  ِلآ  ْنِم 

ِهادُه ِْریَِغب  اوراس  ْنَمَک  اّنُک  يدُهلا  ِیلُوا  نیَسُحلا  یَنب  ُدوجُو  الول 

(1) ِتاکَرَبلا ُلَمْکَا  َو  ِمالَّسلا ، یکْزَا  ًافَعاضُم  ِلوسَّرلا  َدَْعب  ُمِْهیَلَعَف 

تـسد اب  هن  هدـش  میظنت  یکاپ  تفع و  تسد  اب  نآ  ِدـنبندرگ  ِتارهاوج  هک  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  يا  دـیتسه  يا  هرجـش  نامدود و 
نادنزرف يا  امش  .دیشاب  یم  هرمث  نیرتوکین  هک  دیتسه  امـش  تخرد  نیا  هویم  هتـشاک و  ص )  ) ربمایپ ارنآ  تخرد  .توهـش  هب  هدولآ 

ادخ لوسر  امـش و  .دیتسه  هدننک  تدابع  هدننک و  هدجـس  عکار و  عشاخ و  دـیریگ ، یم  تقبـس  ریخ  ياهراک  رد  هک  دیئامـش  ارهز ،
، اهنآ نأش  رد  دنا و  هدش  كاپ  هک  دیتسه  یتیب  لها  زا  امـش  .دیراد  طابترا  مه  اب  نادغارچ  غارچ و  رون و  نوچ  مالـسا  نید  و  (ص )
ع)  ) یلع نب  نیـسح  نادـنزرف  زا  تیادـه ، بحاص  ناـماما  رگا  .دـنوش  یمن  ناـیغاط  تشز  لاـمعا  هب  مهتم  تسین و  هاـنگ  سجر و 

ناشیا رب  اه  تکرب  نیرت  لماک  اهمالـس و  نیرتکاپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  سپ  .میدـنام  یم  يداه  ربهر و  نودـب  دنتـشادن  دوجو 
.داب

هقیدـص نادـنزرف  زا  رگید  ماما  ُهن  یلو  دـنرفن ، جـنپ  نامه  دـش  لزان  نانآ  هرابرد  ریهطت  هیآ  هک  ءاسک  باحـصا  تسا  رکذ  هب  مزـال 
رهطم و كاپ و  رایـسب ، تایاور  قبط  دوخ ، یلبق  ماما  و  ص ) ( ) ربمایپ ناسل   ) صن و هب  اهدـعب  مه ، اـهیلع  مالـس  ارهز  همطاـف  هرهاـط 

.دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  رعاش  و  دنا ، هدش  هدرمش  موصعم 

ص 212. يداصلا ، هفشر  - 1
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

فلا

هناـخباتک یـشعرم ، هللا  هیآ  موحرم  زا  قیلعت  قیقحت و  يافوتم 1019 ه ، )_  ) يرتست هللارون  یـضاق  ، لطابلا قاهزا  قحلا و  قاـقحا  . 1
.مق .یشعرم  هللا  هیآ 

.توریب لیجلاراد ، يافوتم 1389 ، )  ) یناتسب مارفا  نسح  نب  نامیلس  نب  سرطب  هیسابعلا ، رصعالا  یف  برعلا  ءابدا  . 2

یملع و تاراـشتنا  تکرـش  يرباـص ، نیـسح  همجرت  رـصاعم ، )  ) یطاّـشلا تنب  نامحرلادـبع  هشیاـع  رتـکد  نآرق ، یناـیب  زاـجعا  . 3
.یگنهرف

.توریب نییالملل ، ملعلاراد  يافوتم 1396 ه ، )_  ) یلکرز نیدلاریخ  مالعالا ، . 4

.بلح ملقلاراد ، يافوتم 1370 ه )_  ) یبلح خابط  عبارلا  دمحم  ءابهشلا ، بلح  خیرات  یف  ءالبنلا  مالعأ  . 5

.توریب تاعوبطملل ، فراعتلاراد  يافوتم 1371 ه )_  ) یلماع نیما  نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  . 6

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  رباج ، ریمس  اّنَهَم و  یلع  دبع  قیقحت  يافوتم 356 ه ، )_  ) یناهفصا جرفلاوبا  یناغالا ، . 7

.توریب هیملعلا ، بتکملاراد  يافوتم 475 ه ، )_  ) الوکام نب  رصنوبا  هللا  هبه  نب  یلع  لامکا ، . 8
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_( ، ه ياـفوتم 436   ) ینیـسحلا رهاـط  نـب  یلع  مساـقلاوبا  فیرـشلا  بدـالا ، ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  یف  یـضترملا  دیـسلا  یلاـما  . 9
.مق یشعرم ، هللا  هیآ  هناخباتک  تاروشنم 

.تضهن هناخپاچ  هیمالسالا ، تاساردلل  ریذغلا  زکرم  رصاعم ، )  ) نارهم یمویب  دمحم  رتکد  تیبلا ، لها  همامالا و  . 10

.دادغب سلدنا ، هبتکم  ینیسح ، دمحا  دیس  قیقحت  يافوتم 1104 ه ، )_  ) یلماع رح  نسح  دمحم  خیش  لمالا ، لما  . 11

، يدوراب رمع  هللادبع  زا  قیلعت  میدقت و  يافوتم 562 ه ، )_  ) یناعمس یمیمت  روصنم  نب  دمحم  نب  میرکلادبع  دعـسوبا  باسنا ، . 12
.توریب رکفلاراد ،

.توریب تاعوبطملل ، یملعالا  تاروشنم  هسسؤم  رصاعم ، )  ) هّیروبا دومحم  هیوبنلا ، هنسلا  یلع  ءاوضالا  . 13

يافوتم 685  ) يواضیب يزاریش  دمحم  نبرمع  نب  هللادبع  نیدلارصان  يواضیب ، ریسفت  هب  فورعم  لیوأتلا ، رارسأ  لیزنتلا و  راونأ  . 14
.توریب تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  ه ، )_

.توریب مولعلا ، هفاقثلل و  ریمالاراد  رصاعم ، )  ) یلماع یضترم  رفعج  دیس  ریهطتلا ، هیآ  یف  تیبلا  لها  . 15

، لیجلاراد رـصاعم ، )  ) میهاربا لضفلاوبا  دـمحم  يواجبلا +  دـمحم  یلع  یلوملا +  داج  دـمحا  دـمحم  هیلهاجلا ، یف  برعلا  مایا  . 16
.توریب

، نوـنظلا فـشک  هارمه  هب  میلـس ، ریم  نب  نـیما  دـمحم  نـب  اـشاپ  لیعامـسا  نوـنظلا ، فـشک  یلع  لیذـلا  یف  نوـنکملا  حاـضیا  . 17
.لوبمالسا

ب

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 1111 ه ، )_  ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع  راهطالا ، همئا  رابخا  ردل  هعماجلا  راونالاراحب  . 18

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 774 ه )_  ) یقشمد ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  هیاهنلا ، هیادبلا و  . 19

.توریب يداهلاراد ، يافوتم 1107 ه ، )_  ) ینارحب مشاه  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  . 20

هسسؤم راکز ، لیهس  رتکد  قیقحت  يافوتم 660 ه ، )_  ) هدارَج یبا  نب  دمحا  نب  رمع  نیدلا  لامک  بلح ، خیرات  یف  بلطلا  هیغب  . 21
.توریب غالبلا ،

.مق نیلقثلاراد ، یئوخ ، يوسوم  مساقلاوبا  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  . 22
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پ

.مق یمالسا ، فراعم  رشن  رتفد  هدازراختفا ، دومحم  رتکد  همجرت  یفصآ ، يدهم  دمحم  ریهطت ، هیآ  رد  یشهوژپ  . 23

، رمعوبا نیدـلا  باهـش  قیقحت  دودـح 400 ه ، )_ يافوتم   ) يرهوج داّـمح  نب  لیعامـسا  رـصنوبا  هیبرعلا ، حاحـص  هغللا و  جاـت  . 24
.توریب رکفلاراد ،

.توریب نییالملل ، ملعلاراد  رصاعم )  ) خورف رمع  رتکد  یبرعلا ، بدالا  خیرات  . 25

.رصم هیرهزالا ، تایلکلا  هبتکم  رصاعم ، )  ) شیورد نسح  دمحم  مالسالا ، ردص  هیلهاجلا و  یف  یبرعلا  بدالا  خیرات  . 26

.شورس تاراشتنا  یتیآ ، دمحملادبع  همجرت  رصاعم ، )  ) يروخافلا انح  یبرع ، نابز  تایبدا  خیرات  . 27

.یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  شونرذآ ، همجرت آ  رشالب ، يژر  برع ، تایبدا  خیرات  . 28

، یبرعلا باتکلاراد  يافوتم 748 ه )_  ) یبهذ دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح  مالعالا ، ریهاشملا و  تایفو  مالسالا و  خیرات  . 29
.توریب

.رصم یجناخلا ، هعبطم  يافوتم 463 ه )_  ) يدادغب بیطخ  رکبوبا  دادغب ، خیرات  . 30

.توریب نادیوس ، راد  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  يافوتم 310 ه ، )_  ) يربط ریرج  نب  دمحم  ، كولملا ممالا و  خیرات  . 31

.ریوک تاراشتنا  رصاعم ، )  ) فراعم دیجم  ثیدح ، یمومع  خیرات  . 32

.توریب رکفلاراد ، يریش ، یلع  قیقحت  يافوتم 571 ه ، )_  ) رکاسع نبا  مساقلاوبا  ظفاح  قشمد ، هنیدم  خیرات  . 33

، ینارهط گرزب  اغآ  خیش  همدقم  يافوتم 460 ه ، )_  ) یسوط نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  هفئاطلا  خیش  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  . 34
.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد 

.مق ءارسا ، رشن  زکرم  ییافص ، دمحم  هدنروآدرگ  رصاعم ، )  ) یلمآ يداوج  هّللادبع  : ریهطت هیآ  رد  تیالو  یلجت  . 35

.توریب خیراتلا ، هسسؤم  رصاعم ، )  ) یسنوت روشاع  نب  رهاطلا  دمحم  خیش  روشاع ، نب  ریسفت  هب  فورعم  ریونتلا ، ریرحتلا و  . 36

ءایحاراد يافوتم 748 ه ، )_  ) یبهذ دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح  ظافحلا ، هرکذت  . 37
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.توریب یبرعلا ، ثارتلا 

لیزنتلاراونا يواضیب =  ریسفت 

.توریب یمالسالا ، برغلاراد  رصاعم ، )  ) هزورد تزع  دمحم  ثیدحلا ، ریسفت  . 38

.نآرقلاریسفت یف  نایبلا  عماج  يربط =  ریسفت 

، یلـشعرم نامحرلادـبع  فسوی  رتکد  همدـقم  ياـفوتم 774 ه ، )_  ) یقـشمد یـشرق  ریثک  نب  لیعامـسا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  . 39
.توریب هفرعملاراد ،

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 606 ه ، )_  ) یعفاش يزار  رخف  يزار ، رخف  ریسفت  ریبک =  ریسفت  . 40

.مق یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  رصاعم ، )  ) تفرعم يداه  دمحم  نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  . 41

، یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 911 ه ، )_  ) یطویس نیدلا  لالج  کلام ، اطوملا  حرش  یف  کلاحلا ) ریونت  ای   ) کلاوحلا ریونت  . 42
.هرهاق

.هرهاق یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 1346 ه ، )_  ) ناردب يدنفا  رداقلادبع  خیش  زا  بیذهت  قشمد ، خیرات  بیذهت  . 43

ج

.توریب هفرعملاراد ، يافوتم 310 ه ، )_  ) يربط ریرج  نب  دمحم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عماج  . 44

ح

، هدـالوا یبلحلا و  یباـبلا  یفطـصم  هعبطم  يافوتم 808 ه ، )_  ) يریمَد یـسوم  نب  دـمحم  نیدـلا  لاـمک  يربکلا ، ناویحلا  هویح  . 45
.رصم

خ

يزیرقم يدیبع  رداقلادبع  نب  یلع  نب  دمحا  نیدـلا  یقت  يزیرقم ، ططخ  هب  فورعم  راثالاو ، ططخلا  رکذـب  رابتعالا  ظعاوملا و  . 46
.توریب رداصراد ، يافوتم 845 ه ، )_ )

.مق هثعبلا ، هسسؤم  ینالیم ، یلع  دیس  زا  صیخلت  يافوتم 1306 ه ، )_  ) يدنه يوقن  ینیسح  دماح  دیس  راونالا ، تاقبع  هصالخ  . 47
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د

_( . يافوتم 1301 ه  ) یناتسب ظوفحموبا  ...هللادبع  نب  سلوب  نب  سرطب  یناتسب ، سرطب  فراعملا  هرئاد  . 48
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.رصم هّینمیملا ، هعبطملا  يافوتم 911 ه ، )_  ) یطویس نیدلا  لالج  روثنملارد ، . 49

، یبرعلا باتکلاراد  يافوتم 196 ه ، )_  ) ساونوبا هب  فورعم  یمکح  حابـص  نب  لوالادـبع  نب  یناه  نب  نسح  ساونوبا ، ناوید  . 50
.توریب

.مق یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  یلیجدلا ، نارمع  بحاصلادبع  زا  قیقحت  عمج و  یعازخ ، لبعد  ناوید  . 51

يداهرکاش زا  حرش  قیقحت و  عمج و  يافوتم 173 ه ، )_  ) يریمح غرفم  نب  دیزی  نب  دمحم  نب  لیعامسا  يریمح ، دیـس  ناوید  . 52
.توریب هایحلا ، هبتکمراد  رکش ،

.توریب رشنلا ، هِعابّطِلل و  توریبراد  يافوتم 405 ه ، )_  ) بلاط یبا  نب  یلع...نب  نیسح  نب  دمحم  یضر ، فیرش  ناوید  . 53

ذ

.توریب ءاوضالاراد ، ق ، ) يافوتم 1388 ه _  ) ینارهط گرزب  اقآ  خیش  هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 54

زا قیقحت  يافوتم 1342 ه ، )_  ) یعفاش یمرضح  يولع  نیدلا  باهش  رکبوبا  يداهلا ، یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  هفـشر  . 55
.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  روشاع ، یلع  دیس 

_( ، يافوتم 1270 ه  ) يدادغب یـسولآ  دومحم  دیـس  نیدـلا  باهـش  ءانثلاوبا  یناثملا ، عبـس  و  نآرقلا ، ریـسفت  یف  یناعملا  حور  . 56
.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد 

رادـلا يافوتم 1253 ه ، )_  ) یناهفـصا يراسناوخ  يوسوم  رقاب  دـمحم  ازریم  تاداسلا ، ءاـملعلا و  لاوحا  یف  تاـنجلا  تاـضور  . 57
.توریب هیمالسالا ،

.توریب تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  دیدحلا ، یبا  نبا  عبس  تایولع  تیمک و  تایمشاه  دئاصق  حرش  هراتخملا ، هضورلا  . 58

لداع خیش  زا  قیلعت  قیقحت و  يافوتم 942 ه ، )_  ) یماش یحلاص  فسوی  نبدمحم  دابعلا ، ریخ  هریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبـس  . 59
.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  ضوعم ، دمحم  یلع  خیش  دوجوملادبع و  دمحا 

.توریب رکفلاراد ، رصاعم ، )  ) بیطخ جاجع  دمحم  رتکد  نیودتلا ، لبق  هنسلا  . 60

.توریب هلاسرلا ، هسسؤم  يافوتم 748 ه ، )_  ) یبهذ دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح  ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 61

يزیرقم يدیبع  رداقلادبع  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  یقت  كولملا ، لودلا و  هفرعمل  كولسلا  . 62

برع رعش  هنییآ  رد  ریهطت  www.Ghaemiyeh.comهیآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


268 ص :

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  اطع ، رداقلادبع  دمحم  زا  قیقحت  يافوتم 845 ه ، )_ )

ش

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 1089 ه ، )_  ) یلبنح دامع  نب  یحلادبع  بهذلا ، تارذش  . 63

، یبرعلا ثارتلا  ءایحالاراد  میهاربا ، لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  يافوتم 655 ه ، )_  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  . 64
.توریب

.توریب هیبدالا ، هعبطم  يافوتم 1350 ه ، )_  ) یعفاش یناهبن  فسوی  خیش  دمحم ، ِلِآل  َدبؤملا  فرشلا  . 65

.توریب یملعالا ، هسسؤم  زا 470 ه ، )_ دعب  يافوتم   ) یناکسح مکاح  هللادیبع  ظفاح  لیضفتلا ، دعاوقب  لیزنتلا  دهاوش  . 66

.هبزور تاراشتنا  یسراف ، نیدلا  لالج  همجرت  يافوتم 1390 ه ، )_  ) ینیما نیسحلادبع  دیس  هیلضفلا ، ءادهش  . 67

ص

.هام پاچ  رصاعم ، )  ) يدابآ ءایضدمحم  دیس  نامسآ ، زا  يرون  تاولص  . 68

.توریب همیملعلا ، بتکلاراد  يافوتم 974 ه ، )_  ) یمثیه رجح  نب  دمحا  هقدنزلا ، عدبلا و  لها  یلع  دّرلا  یف  هقرحملا  قعاوصلا  . 69

ط

.مق نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  يافوتم 1388 ه )_  ) ینارهط گرزب  اقآ  خیش  هعیشلا ، مالعالا  تاقبط  . 70

.توریب مقرالا ، یبا  نب  مقرالاراد  تکرش  مود ، ) نرق   ) یسابع لکوتم  نب  زتعم  نب  هللادبع  ، نیثدحملا ءارعشلا و  تاقبط  . 71

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  يافوتم 772 ه ، )_ ، ) يونسا میحرلادبع  نیدلا  لامج  يوَنْسَا ، تاقبط  هیعفاشلا =  تاقبط  . 72

.رصم هیبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  يافوتم 771 ه ، )_  ) یْکبُس باهولادبع  رصنوبا  يربکلا ، هیعفاشلا  تاقبط  . 73

ملاع زا 851 ه ، )_ دعب  يافوتم   ) هبهش یـضاق  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دمحا  نب  رکبوبا  هَبْهُـش ، نبا  تاقبط  هیعفاشلا =  تاقبط  . 74
.توریب بتکلا ،
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يافوتم 1313  ) يدرجورب یقلباج  عیفـش  دـمحم  دیـس  همـالع  نب  رغـصا  یلع  دیـس  لاـجرلا ، تاـقبط  هفرعم  یف  لاـقملا  فئارط  . 75
.مق یشعرم ، هللا  هیآ  هناخباتک  رشن  یشعرم ، دومحم  دیس  فارشا  هب  یئاجر ، يدهم  دیس  زا  قیقحت  ق ) _. ه

ع

، لولغَز ینویَسب  نب  دیعس  دمحم  قیقحت  يافوتم 748 ه ، )_  ) یبهذ دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح  رَبَغ ، نم  ربخ  یف  رَبِعلا  . 76
.توریب هیملعلا ، بتکملاراد 

هیرـصملا هئیهلا  نیما ، دـمحم  دـمحم  رتکد  قیقحت  يافوتم 855 ه ، )_  ) ینیع نیدـلاردب  نامزلا ، لها  خـیرات  یف  ناـمُجلا  دـقِع  . 77
.هرهاق باّتُکلل ،

غ

.نارهت هیمالسالا ، بتکلاراد  يافوتم 1390 ه ، )_  ) یفجن ینیما  نیسحلادبع  خیش  بدالا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  . 78

ف

، لالقتـسا تاراـشتنا  یفجن ، ینیما  دـمحم  زا  تاـقیلعت  یقرواـپ و  همدـقم و  ياـفوتم 1390 ه ، )_  ) ینیما همـالع  ءارهز ، همطاـف  . 79
.نارهت

، یماـحملا یکیکفلا  قیفوت  داتـسا  زا  همدـقم  ياـفوتم 855 ه ، )_  ) یکلاـم غابـص  نبا  همئـالا ، لاوحا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  . 80
.توریب ءاوضالاراد ،

.رصم يافوتم 764 ه ، )_  ) یعفاش یبتک  نامحرلادبع  نب  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  تایفولا ، تاوف  . 81

.رصم قورشلاراد ، رصاعم ، )  ) بطق دیس  نآرقلا ، لالظ  یف  . 82

ق

.نارهت هیمالسالا ، بتکلاراد  رصاعم )  ) یشرق ربکا  یلع  دیس  نآرق ، سوماق  . 83

ك

.نارهت یمالسالا ، بتکلاراد  يافوتم 328 ه ، )_  ) يزار ینیلک  قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا  یفاکلا ، . 84

راد يافوتم 630 ه ، )_  ) يرزج ریثا  نبا  هب  فورعم  ینابیـش  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلازع  خـیراتلا ، یف  لماکلا  . 85
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.توریب رشنلا ، هعابطلل و  توریب  راد  رداص و 

رمع نب  دمحم  مساقلاوبا  لیواتلا ، هوجو  یف  لیواقالا  نویع  لیزنتلا و  قیاقح  نع  فاشکلا  . 86
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.توریب یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  یبرعلا و  ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 538 ه ، )_  ) یمزراوخ يرشخمز 

هناخباتک يافوتم 1240 ه ، )_  ) يروتنَک يروباشین  نیسح  زاجعا  دیس  رافـسالاو ، بتکلا  ءامـسا  نع  راتـسَالا  بُجُحلا و  فشک  . 87
.مق یشعرم ، هللا  هیا 

هارمه هب  يافوتم 1069 ه ، )_  ) هفیلخ یجاح  هب  فورعم  یبلح  هللادبع  نب  یفطصم  نونفلا ، بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  . 88
.لوبناتسا ، نیفراعلا هیده  نونکملا و  حاضیا 

ازریم زا  همدــقم  زا 687 ه ، )_ دـعب  ياـفوتم   ) یلبرا حـتفلا  یبا  نب  یـسیع  نب  یلع  نسحلاوـبا  همئـالا ، هفرعم  یف  همغلا  فـشک  . 89
.هیمالسا یشورف  باتک  هزوحلا و  بدا  رشن  یسراف ، همجرت  اب  هارمه  ینارعش ، نسحلاوبا 

، یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 427 ه ، )_  ) يروباشین یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  نآرقلا ، ریـسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  . 90
.توریب

هعبطم يافوتم 658 ه ، )_  ) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  نب  هللادـبعوبا  ظفاح  بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک  . 91
.فجن يرُغلا ،

.ءارهزلا تاراشتنا  رفرادیب ، نسحم  همجرت  رصاعم ، )  ) يوسوم نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارّغلا  هملکلا  . 92

زا دعب  يافوتم   ) قودص خیـش  هب  فورعم  هیویاب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  . 93
.نارهت هیمالسا ، یشورفباتک  تاراشتنا  یسراف ، همجرت  يا و  هرمک  هللا  هیآ  همدقم  اب  هارمه  ( ، 380

.نارهت ردصلا ، هبتکم  ق ، ) يافوتم 1359 ه _  ) یمق یسابع  خیش  باقلالاا ، ینکلا و  . 94

ل

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  يافوتم 911 ه ، )_  ) یطویس نیدلا  لالج  باسنالا ، ریرحت  یف  بابللا  بل  . 95

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 711 ه ، )_  ) یقیرفا يراصنا  روظنم  نب  مرکم  نب  دمحم  نیدلا  لامج  برعلا ، ناسل  . 96

، یلـشعرم نامحرلادـبع  دـمحم  فرـشا  هب  قـیقحتلا  بتکم  قـیقحت  ياـفوتم 852 ه ، )_ ، ) ینالقـسع رجح  نـبا  نازیملا ، ناـسل  . 97
.توریب یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  یبرعلا و  ثارتلاءایحاراد 
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م

، یبرقلا يوذ  تاراشتنا  رصاعم ، )  ) یناتـسب مارفا  داوف  فارـشا  هب  دیتاسا  زا  یهورگ  وخیـش ، بالا  یناجم  نع  هثیدحلا  یناجملا  . 98
.مق

( ، مجنپ نرق  يافوتم  ، ) يرمع يولع  مئاـنغلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدـلا  مجن  فیرـش  دیـس  نییبلاـطلا ، باـسنا  یف  يدـجملا  . 99
.مق یشعرم ، هللا  هیآ  هناخباتک  یناغماد ، يدهم  رتکد  قیقحت 

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  دودح 620 ه ، )_ يافوتم   ) یسربط نسح  نب  لضف  یلعوبا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  . 100

.توریب تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  يافوتم 1091 ه ، )_ ، ) یناشاک ضیف  نسحمالم  ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  . 101

باتک نیا  تادلجم  زا  یضعب  يافوتم 571 ه ، )_  ) روظنم نبا  هب  فورعم  مرکم  نب  دمحم  زا  راصتخا  قشمد ، خـیرات  رـصتخم  . 102
.هیروس رشنلا ، عیزوتلا و  هعابطلل و  رکفلاراد  هدش ، هصالخ  نارگید  هلیسوب 

يافوتم  ) ینمی یعفای  نامیلس  نب  یلع  نب  دعسا  نب  هّللادبع  .نامزلا  ثداوح  نم  ربتعی  ام  هفرعم  یف  ناظْقَیلا  هربع  نانجلا و  هآرم  . 103
.توریب هیلمعلا ، بتکلاراد  768 ه ، )_

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یماما ، رفعج  دمحم  همجرت  رصاعم ، )  ) يوسوم نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  تاعجارملا ، . 104

يافوتم 413  ) يدادغب يربکع  هللادبع  یبا  نب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هرامش 7 ، دیفم ، خیش  تافنصم  زا  هدارِالا  یف  هلئسم  . 105
.مق دیفملا ، خیشلا  هیفلال  یملاعلا  رمتؤملا  ه ، )_

.نکد هینامثعلا ، فراعملا  هرئاد  سلجم  هعبطم  يافوتم 405 ه ، )_  ) يروباشین مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 106

دمحا نب  دـجام  قیقحت  يافوتم 652 ه ، )_  ) یعفاش هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  لوسرلا ، لآ  بقاـنم  یف  لوؤسلا  بلاـطم  . 107
.توریب رشنلا ، قیقحتلل و  يرقلا  ما  هسسؤم  هیطع ،

.مق يافوتم 588 ه ، )_  ) یناردنزام يورس  بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیشر  رفعجوبا  ءاملعلا ، ملاعم  . 108

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 626 ه ، )_  ) يوَمَح هللادبع  نب  توقای  ءابدالا ، مجعم  . 109

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 626 ه ، )_  ) يومح هللادبع  نب  توقای  نادلبلا ، مجعم  . 110
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.فجن رصاعم ، )  ) یئوخ مساقلاوبا  دیس  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  . 111

.توریب هلاسرلا ، هسسؤم  هلاحک ، اضررمع  هثیدحلا : همیدقلا و  برع  لئابق  مجعم  . 112

.توریب هلاسرلا ، هسسؤم  هلاحک ، اضررمع  نیفلؤملا ، مجعم  . 113

، یـشعرم هللا  هیآ  هناخباتک  يافوتم 1351 ه ، )_  ) یقـشمد سیکرِـس  نب  نایلا  نب  فسوی  هبرعملا ، هیبرعلا و  تاعوبطملا  مجعم  . 114
.مق تسفا 

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يافوتم 395 ه ، )_  ) ایرکز سراف  نب  دمحا  نسحلاوبا  هغللا ، سییاقم  مجعم  . 115

.نارهت ورسخرصان ، تاراشتنا  سینا ، میهاربا  طیسولا ، مجعملا  . 116

رادلا قشمد و  ملقلاراد  يدواد ، ناندع  ناوفص  زا  قیقحت  دودح 425 ه ، )_ يافوتم   ) یناهفصا بغار  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  . 117
.توریب هیماشلا ،

.توریب یمالسالا ، برغلاراد  يوالعیلا ، دمحم  قیقحت  يافوتم 845 ه )_  ) يزیرقم نیدلا  یقت  ریبکلا ، یَّفَقُملا  . 118

.توریب ءارهزلاراد ، رصاعم ، )  ) یسوطرف معنملادبع  ناوید  تیبلا ، لها  ُهمحلم  . 119

تاراشتنا يافوتم 588 ه ، )_  ) یناردنزام يورس  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیـشر  رفعجوبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 120
.مق یبرقلا ، يوذ 

.فجن زا  تسفا  نارهت ، هثیدحلا ، يونینلا  هبتکم  يافوتم 568 ه ، )_  ) یمزراوخ بیطخ  یمزراوخ ، بقانم  . 121

.توریب تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  رصاعم ، )  ) ییابطابط نیسحلادبع  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . 122

.توریب هفرعملاراد ، يواجب ، دمحم  یلع  زا  قیقحت  يافوتم 748 ه ، )_  ) یبهذ دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  لادتعالا ، نازیم  . 123

ن

، بتکلاراد يافوتم 874 ه ، )_  ) يدَْرب يْرغَت  نب  فسوی  نساحملاوبا  نیدـلا  لامج  هرهاقلا  رـصم و  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  . 124
.رصم

.رینم تاراشتنا  یگنهرف  زکرم  رصاعم ، )  ) يرکسع یضترم  دیس  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  . 125
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.مق رون ، یلعرون  هناخپاچ  رصاعم ، )  ) يرفعج رمسا  ریهطت ، هیآ  هب  ون  یهاگن  . 126
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زا دعب  يافوتم   ) یجنَْلبَش یـسوم  نب  نسح  نب  نمؤم  خیـش  نیبغارلا ، فاعـِسا  هشماهب  راتخملا ، یبنلا  لآ  بقانم  یف  راصبالارون  . 127
.رصم هینمیملا ، هبتکملا  1308 ه ، )_

مشاه دیس  زا  قیلعت  حیحـصت و  زا 1065 ه ، )_ دعب  يافوتم   ) يزیوح یـسورع  هعمج  نب  یلع  نب  یلع  دـبع  خیـش  نیلقثلارون ، . 128
.مق نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  یتالحم ، یلوسر 

ه_

نونظلا و فشک  هارمه  هب  میلـسریم ، نب  نیما  دمحم  نب  اشاب  لیعامـسا  نیفنـصملا ، ) راثآ  نیفلؤملا و  ءامـسا   ) نیفراعلا هیدـه  . 129
.لوبناتسا نونکملا ، حاضیا 

و

.توریب رداصراد ، يافوتم 764 ه ، )_  ) يدَفَص نیدلا  حالص  تایفولاب ، یفاولا  . 130

، سابع ناـسحا  رتکد  زا  قیقحت  يافوتم 681 ه ، )_  ) ناِکلَخ نب  رکب  یبا  نب  دـمحا  نیدـلا  سمـش  سابعلاوبا  نایعالا ، تایَفَو  . 131
.توریب هفاقثلاراد ،

ي

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  يافوتم 429 ه ، )_  ) یبلاعَث کلملادبع  روصنموبا  رصعلا ، لها  نساحم  یف  رهدلا  همیتی  . 132

.لوبمالسا يافوتم 1270 ه ، )_  ) یفنح يزودنق  نامیلس  هدوملا ، عیبانی  . 133
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: هدیکچ

راثآ هک  يا  هیآ  تسا ، ریهطت » هیآ  تلیـضف   » ینعی مالـسلا ، مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  لئاضف  نیرتمهم  زا  یکی  تابثا  هلاسر  نیا  فده 
: میا هتفرگ  یپ  ار  فده  نیا  لصف  ود  نمض  هار و  ود  زا  .دراد  همادا  تمایق  ات  هدش و  عورش  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  زا  نآ  میظع 

یم نخـس  ریهطت  هیآ  تیمها  هرابرد  لوا  شخب  .دـشاب  یم  شخب  شـش  لماش  هک  تسا  ریهطت  هیآ  ریـسفت  یـسررب و  رد  لوا  لـصف 
هتفرگ رارق  ثحب  دروم  تنس ، لها  هعیش و  ریـسافت  تغل و  ربتعم  ياه  سوماق  هب  دانتـسا  اب  ریهطت  هیآ  تادرفم  مود  شخب  رد  .دیوگ 
شخب .دوش  یم  یـسررب  فالتخا  ياه  همـشچرس  و  هماع ، ياـملع  هعیـش و  ياـملع  هاگدـید  بیترت ، هب  مراـهچ  موس و  شخب  رد  و 

رد .دشاب  دناوت  یمن  ءاسک » لها  نت  جـنپ   » زا ریغ  ریهطت ، هیآ  رد  تیب » لها   » هکنیا رب  ینبم  تسا  يریگ  هجیتن  ثحب و  هصالخ  مجنپ 
.میا هتخادرپ  نتم  رظن  زا  مه  دنس و  تهج  زا  مه  همرکع ،»  » ثیدح رد  شواک  هب  مشش  شخب 

لصف نیا  و  هدش ، هدورس  هراشا  ای  هیانک  ای  حیرصت  لکش  هب  ریهطت ، هیآ  نوماریپ  هک  دراد  يراعـشا  یـسررب  هب  صاصتخا  مود  لصف 
هب رعش  تیمها  هاگیاج و  هنیشیپ و  زا  نآ  رد  هک  تسا  یلصا  ثحب  هب  دورو  يارب  يا  هنوگ  همدقم  لوا  شخب  تسا : شخب  ود  لماش 
اب .دوش  یم  نشور  يرعاش  رعش و  هب  تبسن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  نآرق و  هاگدید  هدش و  هتفگ  نخـس  هصالخ  روط 
زا هراومه  هکلب  هتـشادن ، تفلاخم  عضوم  رعـش  اب  قلطم  روطب  اـهنت  هن  مالـسا  نید  ناربهار  هک  دـبای  یم  هدـنناوخ  شخب  نیا  هعلاـطم 

سپس .تسا  هدوب  مهم  یبهذم  فادها  دربشیپ  رد  دح  هچ  ات  ًاساسا  رعش ، هک  دبای  یم  هدنناوخ  زین  دنا و  هدرک  لابقتـسا  دیفم  راعـشا 
، هدش هدورس  ریهطت  هیآ  قادصم  ای  موهفم  هرابرد  هک  يراعـشا  مود  شخب  رد  .دزادرپ  یم  مود  شخب  هعلاطم  هب  يرکف ، هنیمز  نیا  اب 

هدورـس ره  زا  لبق  رعاش ، یعامتجا  یخیرات و  تیعقوم  زا  هدنناوخ  ِرتشیب  یهاگآ  يارب  هدـمآ و  بیترت  هب  ثیدـح ، رـصع  ات  ادـتبا  زا 
.تسا هدش  رکذ  رعاش  لاح  حرش  ناکما  دح  ات  يا ،
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هلاسرلا هصالخ 

نم همیظعلا  اهراثآ  تأدب  یتلا  هیالا  ریهطتلا ؛ هیآ  یه  هماهلا و  ص )  ) مظعالا یبنلا  تیب  لها  لئاضف  دحا  تابثا  هلاسرلا  هذه  فدـهت 
.همایقلا موی  یلا  هرمتسم  یهف  ص )  ) لوسرلا نمز 

.نیلصف نمض  نیقیرط و  نم  عورشملا  اذه  انلخد  نحن  و 

: لحارم هتس  یف  ریهطتلا  هیآ  لوح  هسارد  قیقحت و  لوالا : لصفلا 

.ریهطتلا هیآ  هیمها  یف  یلوالا :

.هینسلا هیعیشلا و  ریسافتلا  هربتعملا و  هغللا  بتک  یلا  دانتسا  هیالا ، تادرفم  نع  ثحب  هیناثلا :

.مهتافالتخا ردصم  لیلحت  هماعلا و  هعیشلا و  ءاملع  ءارآ  هعبارلا : هثلاثلا و 

ءاسکلا باحـصا  ءابجنلا  هسمخلا  ریغ  اونوکی  مل  هیالا ، یف  مهیلا  راشملا  تیبلا  لـها  نا  یه  جاتنتـسالاو و  ثحبلا  هصـالخ  هسماـخلا :
.هللا مالس  مهیلع 

.ًانتم ًدنس و  همرکع  ثیدح  لوح  قیقدت  صحف و  هسداسلا :

لمـشی ثحبلا و  یف  دورولل  همدقمک  لوالا  نیمـسق : یف  هراشا  هیانک و  ًاحیرـصت و  هیالا  لوح  هاشنملا  تایبالا  هسارد  یناثلا : لصفلا 
رعـشلا و لوح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعملا  همئالا  یبنلا و  میرکلا و  نآرقلا  يأر  و  هتیمها ، هتناکم و  رعـشلا و  هقباس  نع  رـصتخم  نایب 
نودَیؤی و امود  اوناک  لب  اقلطم  رعـشلا  اوفلاخی  مل  یمالـسالا  فینحلا  نیدلا  همئا  نا  مسقلا ، اذـه  هعلاطم  دـعب  يراقلا  يری  .ءارعـشلا 

.هفدهتسملا هدیفملا  راعشالا  نوبلقتسی 

.هینیدلا دصاقملا  یف  ریثأت  نم  رعشللام  يری  مث 
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.ریخالا وه  یناثلا و  مسقلا  یف  دورولل  دعتسی  يرکفلا  دیهمتلا  اذه  دعب  و 

بیترت یلع  ثیدحلا  رصعلا  یلا  ءادتبالا  نم  ریهطتلا  هیآ  یلا  قادصم  اموهفم و  ریشت  یتلا  تایبالا  نم  هیرعـش  هعومجم  بیترت  یناثلا 
.رعاشلل هیخیراتلا  هیعامتجالا و  فورظلا  یلع  يراقلا  فارشال  هرعش ، رکذ  لبق  رعاش  ناک  لوح  هدیفم  هسارد  مدقن  و  یخیرات ،

.ببحَا نم  بّح  انبولق  یف  دیزی  هاضری و  ام  یلا  انقفوی  نا  میرکلا  هللا  نیعتسن  اذه و 

«. هتایح یف  قحلا  فدهتسی  نم  لک  یلع  مالسلاو  »
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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